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W NUMERZE
• Tczew laureatem nagrody
„Samorząd Przyjazny Oświacie”
• Absolutorium
dla Prezydenta Miasta
Wybiciem szklanek, a więc tradycyjnym żeglarskim ceremoniałem 24 maja w samo południe rozpocznie się oficjalne otwarcie przystani żeglarsko pasażerskiej w Tczewie. Uroczystość zostanie połączona z inauguracją sezonu turystycznego w województwie pomorskim.
Przystań współfinansowana z unijnych środków to kolejny etap powrotu Tczewa nad Wisłę.
Dzięki nadrzecznym inwestycjom Tczew ma szansę stać się turystycznym centrum regionu.
Inauguracji towarzyszyć będzie mnóstwo imprez - kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych. 24 maja do Tczewa dotrą uczestnicy Pomorskiego Rajdu Kluka, trwać będzie festiwal
FAMILIA oraz Mistrzostwa Świata Strongwoman. Dużo będzie się działo na Wiśle - regaty,
spływy, jachty, pokazy ratownictwa.
Więcej na str. 5

• XI Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Rodzinnej
FAMILIA - TCZEW 2008
• TTBS - trwa budowa
kolejnych dwóch budynków
• 27 maja - Dzień Otwarty
Urzędu Miejskiego
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KTO JEST KIM W RADZIE MIEJSKIEJ

XXII SESJA

Tomasz Tobiański

Ma 35 lat. Funkcję radnego Rady Miejskiej pełni
po raz pierwszy. W wyborach startował z ramienia Porozumienie na Plus, głosowali na niego mieszkańcy
osiedla Suchostrzygi. Jest członkiem Klubu Radnych
„Porozumienie na Plus”, pracuje w Komisji Finansowo
– Budżetowej oraz Komisji Edukacji, Kultury i Kultury
Fizycznej (jest w niej wiceprzewodniczącym).
Od 12 lat pracuję jako nauczyciel wychowania fizycznego w tczewskich szkołach. Obecnie pełni funkcję
dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu w Tczewie.
Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii
w zakresie „Zarządzanie jednostką edukacyjną w warunkach Jednolitego
Rynku Europejskiego” oraz Podyplomowe Studium Trenerskie – „Trener
II Klasy w piłce nożnej”. Jest magistrem wychowania fizycznego w zakresie rekreacji ruchowej.
Pracując w Radzie Miejskiej chciałby, aby:
- mieszkańcy żyli w pięknym, bezpiecznym mieście przyjaznym
wszystkim;
- propagowany był zdrowy styl życie poprzez organizację masowych
imprez sportowych (biegi, rajdy rowerowe itp.);
- powstawały nowe obiekty rekreacyjne i sportowe (osiedlowe place zabaw, stadion lekkoatletyczny, boiska wielofunkcyjne sportowo – rekreacyjne);
- odbywało się więcej imprez kulturalnych (koncerty, warsztaty itp.)
- wyrównane były szanse dostępu do nauki dla dzieci i młodzieży;
- pozyskiwane były unijne środki na lokalne inwestycje.
Żonaty (Hanna), 3,5-letnia córka Zofia oraz Maria (urodzona
3.04.2008). Jego hobby to sport, w szczególności piłka nożna (sędzia
szczebla centralnego). Czas wolny najchętniej spędza w gronie rodzinnym na świeżym powietrzu nad jeziorem.

Proponowany porządek obrad Rady Miejskiej
w Tczewie na dzień 29 maja 2008 r. o godz.10.00
w sali konferencyjnej im. F. Fabicha w Urzędzie
Miejskim w Tczewie
I.

Część pierwsza:

1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie
z 24 kwietnia i 15 maja 2008 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych
w okresie od 24 kwietnia do 28 maja 2008 r.

II . Część druga:
7. Informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia w mieście
Tczewie, w tym:

Przystań ma logo

- podstawowej opieki zdrowotnej,
- pozostałych placówek służby zdrowia.

Tczewska przystań ma już logo. Przygotowano ją
z inicjatywy Biura Promocji Urzędu Miejskiego. Logo będzie odtąd umieszczane na materiałach reklamowych,
promocyjnych, informacyjnych dotyczących przystani
żeglarsko-pasażerskiej w Tczewie. Autorką projektu jest
Wiesława Dolina-Niżyńska.

8. Informacja o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie
miasta Tczewa.
9. Informacja dotycząca prac Zespołu Problemowego do
spraw Targowiska przy ul. Żwirki
10. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta
Tczewa za 2007 r.

2 czerwca rusza punkt informacyjny

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

Rewitalizacja bliżej mieszkańców
Od 2 czerwca przy ul. Chopina 33 działać będzie punkt informacyjno - konsultacyjny dotyczący
rewitalizacji Starego Miasta. Będzie tam można
dowiedzieć się wszystkiego o realizowanym przez
samorząd miasta projekcie rewitalizacji tczewskiej
starówki. Mieszkańcy będą mieli możliwość zgłaszania swoich uwag, propozycji.
Punkt czynny będzie w poniedziałki
i wtorki w godz. 12.00-14.00 oraz w środy
w godz. 15.00-17.00.
- Zapraszamy wszystkich, którzy interesują
się rewitalizacją Starego Miasta i zmianami, jaki W budynku przy ul. Choniesie za sobą realizacja projektu - mówi Danuta pina 33 trwają ostatnie
Morzuch-Bielawska, naczelnik Wydziału Plano- prace adaptacyjne.
wania Przestrzennego UM. - Chętnie zaspokoimy
ciekawość mieszkańców, bardzo nam także zależy na opiniach tczewian
na temat naszych działań w tym rejonie miasta.

11.1 wyrażenia opinii o dokonaniu sprzedaży spadku,
11.2 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz
zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami w zakresie nabycia,
zbycia, obciążenia oraz ich wydzierżawiania lub
najmu na okres dłuższy niż 3 lata
11.3 podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. z siedzibą
w Tczewie.
12. Zgłaszanie interpelacji i wniosków.
13. Wolne wnioski, oświadczenia.

ILU NAS JEST?
2 maja 2008 r. w Tczewie zameldowane były 60 253 osoby,
w tym 59 176 na pobyt stały i 1 077 na pobyt czasowy. Od początku
kwietnia 2008 r. ubyło 42 mieszkańców miasta.

DYŻURY W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW
Prezydent Miasta, Zenon Odya przyjmuje interesantów – w środy od godz. 1400 do 1600.
Zastępcy Prezydenta Miasta, Mirosław Pobłocki – w poniedziałki od godz. 1400 do 1500,
Zenon Drewa – w poniedziałki od godz. 1400 do 1530.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Włodzimierz Mroczkowski – w środy od godz. 1545 do 1645.
Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, naczelnicy i pracownicy wydziałów przyjmują interesantów we wszystkich sprawach,
w tym skarg i wniosków, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
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Główna nagroda dla Tczewa

8 maja

CWRDW - cudem unijnych funduszy Uczciliśmy Dzień
Zwycięstwa

Centrum Wystawienniczo Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie zdobyło główną nagrodę w konkursie 7 Cudów Unijnych Funduszy. W kategorii „rewitalizacja” Tczew był bezkonkurencyjny. Nasza inwestycja wyprzedziła rewitalizację zabytkowego Starego Miasta
w Zamościu oraz modernizację i rozbudowę teatru „Baj Pomorski” w Toruniu, które również były nominowane do nagrody.
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów zrealizowanych przy wsparciu funduszy unijnych, które przyczyniły się
do podniesienia atrakcyjności turystycznej
Polski. Konkurs został zainicjowany przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a zrealizowany przy współpracy Wydawnictwa
Pascal oraz firmy Smartlink.
Do udziału w pierwszej edycji konkursu zaproszeni zostali beneficjenci funduszy
unijnych, którzy w latach 2004-2006 uzyskali
dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego i Funduszu Spójności. Do
Biura Konkursu napłynęło aż 90 zgłoszeń
z całej Polski, spośród których Kapituła Konkursu, nominowała do głównej nagrody 21
projektów. Nagrody przyznawane są w siedmiu kategoriach:
• Rewitalizacja
• Zabytek
• Produkt promocyjny (wydawnictwo, portal, kampania promocyjna)
• Obiekt turystyczny/gastronomiczny
• Wydarzenie (festiwal, targi, jarmark)
• Współpraca transgraniczna
• Rozwój turystyki na obszarach wiejskich
Rozstrzygnięcie konkursu „7 Cudów
Unijnych Funduszy” nastąpiło 7 maja podczas I Forum Funduszy Europejskich. Imprezę zorganizowało Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego.
- Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem
jakości wielu z przedstawionych projektów,
pomysłowości ich twórców i zaangażowania

w staranne przygotowanie zgłoszenia oraz
materiałów dodatkowych. Oglądając efekty
pracy nie mamy wątpliwości, że Polska pięknieje na naszych oczach! - twierdzą organizatorzy przedsięwzięcia.
Dzięki unijnym funduszom zwiększa się
oferta turystyczna Polski. Przez ostatnie
lata odbudowano lub odnowiono wiele cennych zabytków, zrewitalizowano zaniedbane
części miast, wybudowano setki kilometrów
dróg rowerowych, zbudowano nowoczesne
baseny kąpielowe i parki tematyczne. Gdy
ogląda się rezultaty tych przedsięwzięć, nie
ulega wątpliwości, że nasz kraj pięknieje
i przez to staje się jeszcze atrakcyjniejszy
dla turystów z Polski i zagranicy.
Nominowani oraz laureaci zostaną objęci kampanią promocyjną, w ramach której
znajdzie się: wydawnictwo albumowe oraz
filmy internetowe. Laureaci będą także promowani podczas wystaw i wydarzeń organizowanych w kraju oraz w Brukseli.
Więcej informacji o konkursie oraz
szczegółowe informacje o nominowanych
obiektach znajdują się w serwisie www.polskapieknieje.pascal.pl . Tam także znajduje
się multimedialna wersja przewodnika „Polska pięknieje” (wersja książkowa przewodnika została załączona do Nr 16 tygodnika
„Przekrój” z dnia 17 kwietnia 2008 r.), a także wiele innych cennych informacji na temat
funduszy europejskich na turystykę: porady
on-line ekspertów dotyczące możliwości dofinansowania projektów turystycznych z funduszy europejskich.

5 lat 8 miesięcy i 8 dni trwała najstraszliwsza w dziejach ludzkości wojna, która toczyła się na trzech kontynentach, wciągnęła
w swoją orbitę 61 państw i blisko 2 miliardy
ludzi. Pod broń powołano 110 mln żołnierzy. 55 milionów ludzi straciło życie. Po raz
pierwszy w historii liczba ofiar cywilnych
przekroczyła liczbę zabitych żołnierzy. Te
liczby przypomniał Kazimierz Ickiewicz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i historyk,
podczas uroczystości upamiętnienia zakończenia II wojny światowej.
8 maja w Parku Kopernika przy obelisku upamiętniającym „tych, którzy wierność
idei wolności potwierdzili czynem pod Monte
Cassino, Falaise, Arnhem oraz w Powstaniu
Warszawskim” spotkali się przedstawicie
władz samorządowych miasta i powiatu,
przedstawiciele 16. Tczewskiego Batalionu
Saperów, kombatanci, mieszkańcy Tczewa.
Złożono kwiaty i zapalono znicze.
- Polacy jako jedyni walczyli od pierwszego do ostatniego dnia wojny - mówił
Kazimierz Ickiewicz. - Wojna rozpoczęła się
w Polsce i z odwagi Polski, która pierwsza
sprzeciwiła się hitleryzmowi. Polacy walczyli
na niemal wszystkich arenach zmagań wojennych.
II wojna światowa pochłonęła wśród Polaków ponad 6 mln ofiar. Była to piąta część
narodu. Kolejne 6 mln osób wywieziono na
roboty do Niemiec, wysiedlono, deportowano do byłego ZSRR. Nasz kraj wyszedł
z wojny ogromnie zniszczony. Zniszczeniu
uległo 38 proc. majątku narodowego. - Polska, mimo tak wielu strat i ofiar, nie osiągnęła najważniejszego celu w wojnie - pełnej
suwerenności - dodał K. Ickiewicz. - potrzebowaliśmy jeszcze prawie pół wieku, aby odzyskać wolność.

Kolejna podróż Krzysztofa Szlagowskiego

Rowerem do Izraela

Lev Hasharon - partnerskie miasto Tczewa w Izraelu jest celem kolejnej rowerowej podróży Krzysztofa Szlagowskiego, naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Tczewie, a prywatnie pasjonata turystyki rowerowej. K. Szlagowski samotnie zamierza pokonać rowerem 3200 km - dojechać do Turcji, stamtąd dostać się na Cypr i z Cypru samolotem do Izraela. Na rowerze zamierza spędzić 27 dni.
W Tczewie powitamy go 8 czerwca.
Z Tczewa wystartował 9 maja. Szerokiej
drogi życzyli mu Zyta Myszka - sekretarz miasta, Włodzimierz Mroczkowski - przewodniczący Rady Miejskiej, radni, koledzy i koleżanki
z pracy, rodzina oraz przyjaciele.
- Codziennie zamierzam pokonywać rowerem odcinek długości ok. 120 km - mówi
tczewianin. - Bardzo mi zależy, aby w Izraelu zwiedzić Jerozolimę. Być może również

po tym kraju będę podróżował rowerem.
Z Lev Hasharon do Jerozolimy jest ok. 100 km.
W podróży po Izraelu liczę na pomoc naszych przyjaciół z Lev Hasharon.
Krzysztof Szlagowski odwiedził już na
rowerze 8 miast partnerskich Tczewa. Był
w Dębnie, niemieckich miastach Witten i Werder nad Hawelą, Beauvais we Francji, londyńskiej dzielnicy Barking&Dagenham, Kursku

Aktualności

w Rosji, Birżai na Litwie, Aizkraukle na Łotwie.
Wszystkie eskapady realizuje w ramach urlopu i finansuje z własnych środków, niekiedy
wspierany przez sponsorów.
W przyszłym roku rowerzysta planuje
podróż do ostatniego z miast partnerskich
Tczewa - Iliczjowsk na Ukrainie.
Trzymamy kciuki!
Więcej informacji z podróży zamieszczamy
na miejskiej stronie internetowej: www.tczew.pl
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Dla bezrobotnych

Ocalą ginące
zawody
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie we
współpracy z Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły przystąpił do realizacji projektu „Ocalić od zapomnienia ginące
zawody.
Projekt realizowany jest w ramach Wojewódzkiego programu „GRYF” - wspierającego rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc
pracy w oparciu o wykorzystanie tradycji
i zasobów przyrodniczych regionu.
Projekt „Ocalić od zapomnienia ginące zawody” skierowany jest do 6 osób
bezrobotnych z powiatu tczewskiego, w tym
w szczególności do osób z terenów wiejskich i małych miasteczek, osób długotrwale
bezrobotnych oraz młodzieży.
W ramach realizacji projektu przewiduje się:
- organizację szkoleń zawodowych
z zakresu garncarstwa, plecionkarstwa oraz
tkactwa (6 osób),
- udzielenie dotacji na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
w dziedzinie tradycyjnych rzemiosł artystycznych
(1 osoba).
Termin realizacji projektu: maj – wrzesień 2008 r.
Projekt
jest
dofinansowany
ze
środków
Funduszu
Pracy
będących
w dyspozycji samorządu województwa pomorskiego

Zgłoszenia
Osoby bezrobotne zainteresowane
udziałem w projekcie proszone są o zgłaszanie się do doradcy zawodowego PUP
w Tczewie, al. Solidarności 14A, pok. 102 lub
213. Informacje można uzyskać także telefonicznie: (058) 532-82-72 wew. 321, 330
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Samorząd przyjazny oświacie

Tczew laureatem konkursu
Tczew został laureatem czwartej edycji konkursu „Samorząd przyjazny oświacie”. W przypadku naszego miasta Kapituła konkursu doceniła przede wszystkim
wzrost wysokości dodatków płacowych,
znaczącą liczbę przyznanych stypendiów, niską liczebność uczniów w klasach, szeroką ofertę zajęć dodatkowych
(w tym regionalnych), dobrą współpracę
ze związkami zawodowymi.
- Jesteśmy samorządem, który mocno
stawia na oświatę - mówi Krzysztof Szlagowski, naczelnik Wydz. Oświaty, Kultury
i Sportu Urzędu Miejskiego w Tczewie. - Potwierdzeniem tego jest uchwała w sprawie
„Kierunków prowadzenia polityki oświatowej
miasta Tczewa na lata 2007-2010”, podjęta
przez Radę Miejską w ubiegłym roku. Realizując kolejne punkty tego dokumentu staramy się, aby dzieci w naszych szkołach miały
jak najlepszą ofertę edukacyjną i mogły się
wszechstronnie rozwijać.
W 2007 roku samorząd miejski w Tczewie przeznaczył na oświatę ok. 38 mln zł.
Ok. 13 mln pochodziło ze środków własnych,
pozostała kwota to subwencja oświatowa.
Konkurs odbywa się co dwa lata. Jego
organizatorem jest Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu
Gdańskiego, przy współpracy z Sejmikiem
Województwa Pomorskiego i Pomorskim Kuratorium Oświaty. Celem konkursu jest ukazanie wysiłku, jaki w zakresie spraw oświatowych podejmują samorządy, promowanie
dobrych rozwiązań, budowanie partnerskich
relacji między organami prowadzącymi szkoły a organizacjami społecznymi. Laureatami
- zdobywcami honorowych statuetek w pięciu kategoriach zostało 16 jednostek samorządu terytorialnego, tj.:
- gminy wiejskie: Krokowa, Lubichowo,
Pszczółki, Rzecznica
- powiaty: Chojnicki, Kwidzyński, Malborski
- miasta i gminy: Kartuzy, Miastko, Nowy
Dwór Gdański
- miasta: Tczew, Lębork, Kościerzyna, Rumia

Krzysztof Szlagowski, naczelnik Wydz.
Oświaty Kultury i Sportu UM, pokazuje pamiątkową tabliczkę laureata konkursu.
-

miasta na prawach powiatu: Słupsk,
Gdynia.

Decyzje o wynikach kolejnych edycji
konkursu podejmuje Kapituła Konkursu
w składzie: prof. Brunon Synak – przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, Zdzisław Szudrowicz - pomorski kurator
oświaty, Wojciech Książek – przewodniczący sekcji oraz Kapituły Konkursu. Podstawą
oceny jest ankieta, którą wypełniają samorządy. Pytania w niej zawarte dotyczyły m.in.
środków przeznaczanych na oświatę, pomocy materialnej dla uczniów, dodatków płacowych dla pracowników oświaty, oferty zajęć
dodatkowych, opieki medycznej w szkołach, liczby dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym. W opinii członków kapituły
„przesłane ankiety w udokumentowany sposób pokazują, jak wiele dobrego dzieje się
w sprawach oświatowych, jak potrzebna
jest szersza refleksja i pomoc samorządom
w tym zakresie.”
Uroczystość wręczenia nagród odbyła
się 19 kwietnia. Nagrody wręczali minister
edukacji narodowej Katarzyna Hall, wojewoda pomorski Roman Zaborowski oraz pomorski kurator oświaty Zdzisław Szudrowicz.
Tczew reprezentowali wiceprezydent Zenon
Drewa oraz Barbara Kamińska, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Rady Miejskiej.

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

W listopadzie kolejni lokatorzy odbiorą klucze
Już 158 rodzin mieszka w budynkach
Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego. Na razie zamieszkałych
jest sześć budynków, w październiku
zakończy się budowa kolejnych dwóch,
a na początku listopada wprowadzą się
do nich lokatorzy.
Zainteresowanie
zamieszkaniem
w TTBS jest ogromne - mówi Kazimierz
Homa, prezes spółki. - W kolejce oczekujących jest ok. 280 osób. Nic dziwnego, TTBS
to obecnie najbardziej przystępna forma
otrzymania mieszkania dla średnio uposażonych rodzin.
Pierwsze budynki TTBS powstały
w Tczewie w 2004 roku. Jak mówi K. Homa,
po zakończeniu obecnych inwestycji, budowa kolejnych bloków nie jest planowana.
Prawdopodobnie jednak spółka postawi
jeszcze jeden budynek wielomieszkaniowy,
ale już na warunkach komercyjnych. Jeśli
spółka wykupi od miasta potrzebny grunt,
budowa może się rozpocząć jeszcze w tym
roku.
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W blokach TTBS znajdują się mieszkania 1-,2- i 3-pokojowe. Ich metraż to od 28 do
70 m kw. Według obecnie obowiązujących
przepisów, mieszkania nie mogą przejść
na własność lokatorów. Jak powiedział K.
Homa, rotacja w budynkach jest bardzo
mała. Na razie były zaledwie trzy przypadki
opuszczenia przez lokatorów mieszkań.
Najemcą lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Tczewskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. może
być wyłącznie osoba fizyczna, jeżeli:
1. osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do
wspólnego zamieszkania w dniu objęcia
lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do
innego lokalu mieszkalnego w tej samej
miejscowości
2. dochód gospodarstwa domowego w miesiącu poprzedzającym datę zawarcia
umowy najmu nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
województwie pomorskim ogłoszonego
przez prezesa GUS, przed dniem zawarcia umowy najmu o więcej niż:

Aktualności

Budynki TTBS przy ul. Armii
Krajowej.4
a) 20 proc. w jednoosobowym gospodarstwie domowym
b) 80 proc. w dwuosobowym gospodarstwie domowym
c) dalsze 40 proc. na każdą dodatkową
osobę w gospodarstwie domowym
o większej liczbie osób.
Przed podpisaniem umowy na użytkowanie lokalu najemcy wpłacają kaucję w wysokości maksymalnie 10-krotnego czynszu
oraz partycypują w 30 proc. kosztów budowy. Obie te kaucje są zwrotne w momencie
zwolnienia mieszkania przez lokatorów.
M.M.

www.bip.tczew.pl
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W sobotę 24 maja

Wielkie otwarcie przystani żeglarskiej
Przystań
żeglarsko-pasażerska
w Tczewie, mimo, że oficjalnie otwarta
dopiero 24 maja, już znacznie wcześniej „pracowała” na dobry wizerunek
Tczewa. Przyciąga uwagę żeglarzy,
turystów i mieszkańców miasta - tereny nadwiślańskie to jedno z ulubionych miejsc spacerowych tczewian.
Do przystani już kilkakrotnie przybijały jednostki pływające - jako pierwszy
w połowie kwietnia przypłynął jacht
Żeglugi Wiślanej. Przystań, była też
jednym z ważnych elementów, które
zadecydowały o przyznaniu Tczewowi
nagrody Przyjaznego Brzegu.
Przystań jest przygotowana do obsługi turystów wodnych. Z myślą o statkach
pasażerskich wykonano stały pomost na
stalowych palach (niektórzy mówią o nim
„tczewskie molo”). Pomost wyposażony jest
w linę cumowniczą o długości 102 m. Wysunięcie pomostu w stronę nurtu rzeki pozwala
cumować statkom o długości całkowitej nie
przekraczającej 125 m.
Za przystanią pasażerską w górę rzeki
znajduje się pomost dla jachtów i małych
jednostek. Pomost wykonano w oparciu
o pływające pontony betonowe, od strony
brzegu prowadzone na palach. Zapewnia to
bezpieczny postój tym jednostkom, niezależ-

nie od zmiennych stanów wody. Dostępne są
ujęcia wody i przyłącza energii elektrycznej.
Na lądzie wzniesiony został parterowy
budynek przystani, z obszernym tarasem
widokowym na dachu. Na turystów wodnych
czeka zaplecze sanitarne - toalety, prysznice. Do ich dyspozycji przygotowano także
mini punkt informacji turystycznej. Większa
część budynku przystani przeznaczona jest
na gastronomię - restaurację-tawernę i bar.
Oprócz działalności typowo gastronomicznej, będą się tam mogły odbywać rozmaite
imprezy żeglarskie, koncerty zespołów szantowych, wystawy itp.
Gospodarzem przystani jest Tczewskie
Centrum Sportu i Rekreacji. TCSiR zamierza
swoją działalność dostosować do potrzeb
użytkowników obiektu i w miarę zapotrzebowania przygotować dodatkowa ofertę, np. na
wynajem sprzętu pływającego.

Ile to kosztowało?
Przystań powstała dzięki środkom
z budżetu miasta oraz dofinansowaniu
z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA
– w ramach projektu „Infrastruktura turystyczna drogi wodnej Berlin – Kaliningrad – Kłajpeda w Tczewie i Kłajpedzie”.
Jest to projekt partnerski miast Tczewa i Kłajpedy na Litwie. Koszt całego
projektu to 1.333.333,20 euro, w tym
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (75%) 999.999,90
euro oraz wkład własny (25%)
333.333,20 euro. Budżet Tczewa wynosił
1.051.810,31 euro, w tym 788.857,73 euro
z EFRR i wkład własny - 262.952,58 euro.
Budżet partnera z Kłajpedy: 281.522,89
euro, w tym 211.142,17 euro z EFRR,
wkład własny - 70.380,72 euro.

Patron medialny:
Program otwarcia
przystani i inauguracji Sezonu Turystycznego Województwa Pomorskiego:

godz. 12.00 - 13.30 - ceremonia otwarcia przystani połączona z inauguracją Sezonu Turystycznego Województwa
Pomorskiego. Wśród zaproszonych gości będą wiceminister
infrastruktury - Anna Wypych- Namiotko, marszałek woj.
pomorskiego Jan Kozłowski, wojewoda pomorski Roman
Zaborowski, posłowie i senatorowie Ziemi Gdańskiej. W programie m.in. żeglarski ceremoniał wybicia „szklanek”, przywitanie gości przez prezydenta Tczewa, poświęcenie przystani,
przemówienia zaproszonych gości.
godz. 13.30-14.30 - na małej scenie przy przystani wystąpi zespół szantowy „Stary Szmugler” ze Szczecina oraz grupa
„Agat” z Gimnazjum nr 3.
godz. 14.30-15.45 - seminarium na temat przyszłości
przystani.
Jednocześnie od godz. 10.00 do 20.00 na bulwarze
nad Wisłą będą się odbywały imprezy towarzyszące:
- zlot harleyowców, cross na brzegu Wisły od strony Lisewa

- lot na uwięzi balonu promocyjnego „Baltic Baloon Club”
z flagami Tczewa
- przypłynięcie łodzi średniowiecznej „Wiking”
- regaty na Wiśle (KKS Unia)
- spotkanie uczestników Rajdu Kaszubsko-Pomorskiego
KLUKA
- meta rajdu Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego
TRSOW
- wypłynięcie jachtu OMEGA (harcerze z hufca Tczew)
- spływ kajakowy harcerzy z hufca Tczew (od Mostu Knybawskiego do Mostu Tczewskiego)
- pokazy ratownictwa wodnego OSP - na Wiśle
- zakończenie rajdu jeździeckiego, prezentacja klubów
jeździeckich z okolic Tczewa
- godz. 14.00-17.00 - Zawody Strongwoman
- godz. 17.00 - 19.00 - Przegląd zespołów XI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Rodzinnej FAMILIA TCZEW
- godz. 19.00-20.00 - występ zespołu GTC

Przystań
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KRÓTKO
• GKRPA skontroluje wykorzystanie
dotacji
Podczas kwietniowej sesji radni wprowadzili zmiany do „Tczewskiej Karty Wieloletniej Współpracy Gminy Miejskiej Tczew
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2006-2008”. Zmian
dokonano na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która
postulowała o umieszczenie w Karcie zapisu
uprawniającego ją do kontroli pod względem merytorycznym i finansowym zadań
publicznych realizowanych przez organizacje, którym przyznano dotacje z Gminnego
Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
i Narkomanii.
• Przedszkolaki też bezpłatnie
Zmianie uległa uchwała w sprawie
określenia uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów zbiorową komunikacja miejską w Tczewie. Nowa
wersja uchwały wprowadziła uprawnienia
do bezpłatnych przejazdów oprócz „uczniów uczęszczających do Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz
towarzyszących im osób”, również dla
„dzieci uczęszczających do Przedszkola Specjalnego”. Przedszkole Specjalne
funkcjonuje w strukturach SOSW od początku 2005 r. Obecnie do przedszkola
uczęszcza 35 dzieci.
Ponadto, jak czytamy w uzasadnieniu
do uchwały, „z uwagi na aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o świadczeniach
społecznych, a także przepisy o emeryturach i rentach, które nie przewidują dodatku rodzinnego na małżonków emerytów
i rencistów, na których emeryci i renciści
otrzymują dodatki rodzinne przed ukończeniem 70 lat, uznano, że należy zrezygnować z tej ulgi.
• 3 tysiące dowodów do wymiany
Jeszcze około 3 tysięcy tczewian nie
wymieniło „książeczkowych” dowodów
osobistych. Przypomnijmy, ze stare dowody straciły ważność z dniem 1 kwietnia
br. Zapraszamy spóźnialskich do Urzędu
Miasta.

Sprawy związane z wydaniem dowodu osobistego załatwia się w Biurze Dowodów Osobistych (Wydział Spraw Obywatelskich) – pawilon, pok. 24, tel. 7759
303. Biuro Dowodów Osobistych czynne
jest w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki
w godz. 7.30 do 15.30, w środy w godz.
7.30-17.00.
Druki wniosków oraz potrzebne informacje można uzyskać także
w Biurze Obsługi Klienta na parterze,
w budynku głównym Urzędu Miasta
oraz można je pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.tczew.pl
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Absolutorium dla prezydenta

Od przybytku… głowa boli
18 głosami za przy 4 wstrzymujących się prezydent Zenon Odya
otrzymał absolutorium za 2007
rok. Było to już czternaste absolutorium obecnego prezydenta miasta. Dochody budżetu w ubiegłym
roku sięgnęły 133 371 744 zł, wydatki 120 318 534 zł (patrz wykres
na sąsiedniej stronie).
Ta właśnie różnica między wydatkami i dochodami - ok. 13 mln
nadwyżki budżetowej zaniepokoiła
niektórych radnych.
W opinii Komisji Rewizyjnej należało wykorzystać ją na inwestycje.
Jak uznała Komisja Rewizyjna: „Nie
należy nadmiernie gromadzić środków wychodząc z założenia, że będą one stanowiły
wkład własny na realizację zadań dofinansowanych np. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, ponieważ takie zachowawcze działanie hamuje rozwój miasta
poprzez ograniczenie możliwych do przeprowadzenia zadań i remontów.”
Jak tłumaczyła Helena Kullas, skarbnik
miasta, nadwyżka w budżecie nie była efektem złego planowania wydatków. - Nadwyżka budżetu miasta to efekt uzyskania nieplanowanych dochodów i niewykorzystania
wydatków - mówiła H. Kullas. - Na tak dobre
wykonanie planu dochodów wpłynęła bardzo
korzystna koniunktura na rynku sprzedaży
nieruchomości, w wyniku czego ze sprzedaży mienia komunalnego do budżetu miasta
wpłynęła nieplanowana kwota w wysokości
ponad 7 mln zł. Bardzo wysokie były także
wpływy z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT przeszło 3 mln zł ponad plan. W przypadku
podatku PIT - był to wzrost o ponad 26 proc.
w stosunku do roku poprzedniego i o ponad
8 proc. ponad plan 2007 r., który ustalany
jest przez Ministerstwo Finansów. W przypadku podatku CIT - nastąpił wzrost o ponad
158 proc. w stosunku do roku poprzedniego
i o ponad 61 proc. ponad plan 2007 roku. Tak
dobra sytuacja finansowa naszej gminy nie
jest odosobniona w skali kraju.
Podczas sesji zastanawiano się, czy
dodatkowe dochody należało natychmiast
przeznaczyć na realizację dodatkowych zadań. - Miasto 60-tysięczne takie jak Tczew
nie może funkcjonować z dnia na dzień tłumaczyła pani skarbnik. - Miasto prowadzi
określoną politykę, która ma swoje odzwier-

ciedlenie w dokumentach perspektywicznych, jak strategia miasta czy wieloletni plan
inwestycyjny, które wyznaczają zadania do
realizacji na najbliższe lata, a których współautorami są radni. Wprowadzenie do realizacji zadań przypadkowych, bez patrzenia
w przyszłość, po to tylko, aby jak najszybciej
wydać wszystkie wolne środki, jest może dobre na dziś. Tylko co dalej?
Jak dodał Mirosław Pobłocki, wiceprezydent Tczewa, miasto nie może
zachowywać się jak ktoś kto natychmiast
chce wydać 100 zł, które niespodziewanie
otrzymał pod koniec miesiąca, nie bacząc
na to, że następnego dnia będzie wypłata
i do tych 100 zł dołoży kolejne i będzie mógł
kupić coś większego. - Tworząc oceniany
budżet wszyscy radni wiedzieli, że jest to
budżet planowany pod katem przygotowanych projektów unijnych - powiedział wiceprezydent M. Pobłocki. - Wiedzieliśmy, ze
czekają nas w przyszłym roku spore wydatki związane z koniecznością pokrycia tzw.
wkładów własnych. Wydatki rzędu 60 mln
zł wyczerpują zdolności kredytowe miasta.
Komisja Rewizyjna zaleca, aby nie zważać
na środki unijne i każdy wolny grosz wydać
już teraz. A jak przyjdzie pora na zgłaszanie
wniosków unijnych, okaże się, że prezydent
nie zabezpieczył odpowiednich środków
w budżecie i przeszły nam one koło nosa.
- Oceniany budżet posiada jeden
z największych załączników inwestycyjnych.
Dzięki temu miasto się zmienia, czego przykładem jest nabrzeże Wisły i tłumy mieszkańców spacerujących po bulwarze - dodał
wiceprezydent.
Ostatecznie absolutorium przyjęto 18
głosami „za” przy 4 wstrzymujących.

Biblioteka Pedagogiczna zaprasza
Tczewska filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej zaprasza nauczycieli,
studentów, maturzystów do korzystania
z jej zasobów. Biblioteka oferuje ponad
30 tysięcy książek z dziedziny pedagogiki, psychologii, socjologii i innych dziedzin
wiedzy oraz ponad 30 tytułów czasopism.

Biblioteka mieści się przy ul. Gdańskiej 2a (między Sportową Szkołą Podstawową nr 2 a halą Pilawa), dojazd przez
Zakład Kształcenia Zawodowego od
ul. Sobieskiego), tel./fax 058 531-04-70
e-poczta: pb.tczew@wp.pl; gg7264082
h t t p : / / w w w. p b w. g d a . p l / i n d e x . h t m

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek – 12.00-18.00, środa 9.00-15.00.
W pierwszą środę miesiąca biblioteka jest nieczynna. W czasie przerw w zajęciach
szkolnych biblioteka jest czynna w godz. 9.0-15.00.
Biblioteka zaprasza też do Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.

Samorząd
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BUDŻET MIASTA TCZEWA - 2007 ROK
kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

Na co mieliśmy pieniądze…

transport i łączność

Dochody budżetu miasta na 2007 r.:
133 371 744 zł, w tym:

pozostałe

gospodarka
mieszkaniowa

• podatki i wpływy z opłat: 55 393 967 zł
• różne rozliczenia (subwencje ogólne
z budżetu państwa i odsetki):
32 691 269 zł
• pomoc społeczna: 20 142 111 zł
• gospodarka mieszkaniowa:
18 433 341 zł
• kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego: 2 030 157 zł
• transport i łączność: 606 546 zł
• pozostałe: 4 074 353 zł

pomoc
społeczna

różne rozliczenia

podatki i wpływy
z opłat

…i na co je wydaliśmy
Wydatki budżetu miasta Tczewa na 2007 r.:
120 318 534 zł, w tym:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oświata i wychowanie: 37 656 915 zł
pomoc społeczna: 28 024 405 zł
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 4 857 389 zł
transport i łączność: 11 586 631 zł
administracja publiczna: 10 048 858 zł
gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
7 987 623 zł
gospodarka mieszkaniowa: 5 674 196 zł
kultura fizyczna i sport: 3 816 890 zł
turystyka 4 522 703 zł
pozostałe
pozostałe: 6 142 924 zł

oświata
i wychowanie

turystyka
pomoc
społeczna

kultura fizyczna i sport
gospodarka mieszkaniowa
gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
administracja publiczna

Budżet

transport
i łączność
kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
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Centrum
Edukacji Dorosłych
Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Tczewie

Uwaga konkurs - atrakcyjne nagrody do wygrania

83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1,
tel. 532-13-97, 531-69-50, fax: 777-62-86

Z roku na rok Tczew jest miastem ładniejszym, bardziej zadbanym. Warto rozejrzeć się wokół i zgłosić propozycje do
konkursu na „Najładniej utrzymany dom,
balkon, elewacja budynku, otoczenie”.
W tym roku organizatorzy wyodrębnili dodatkowa kategorię konkursową - dotyczy
ona elewacji budynku na objętym rewitalizacją terenie Starego Miasta. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.
Konkurs przeprowadzony będzie w kategoriach:
- dla budynków jednorodzinnych - gdzie
oceniana będzie elewacja, budynku, zagospodarowanie działki oraz utrzymanie
otoczenia
- dla budynków wielomieszkaniowych:
• zagospodarowanie i utrzymanie otoczenia
• najładniej utrzymany balkon
• elewacja budynku na obszarze rewitalizacji (teren objęty wpisem do rejestru zabytków decyzją nr 81 z dnia
16.07.1959 r., zgodnie z załącznikiem
graficznym, który można otrzymać
w Wydz. Planowania Przestrzennego
oraz Wydz. Spraw Komunalnych UM,
a także na miejskiej stronie internetowej
www.tczew.pl pod zakładką „rewitalizacja”).
Udział w konkursie mogą brać wyłącznie
osoby fizyczne z terenu miasta Tczewa.
Do konkursu w kategorii budynek wielomieszkaniowy
- balkony - dopuszcza się zgłoszenia
osób corocznie
- otoczenie - dopuszcza się zgłoszenia
nie częściej niż raz na 3 lata terenów poprzednio nagrodzonych
- elewacja budynku - zgłoszenie winno
zawierać dokumentację fotograficzną elewacji budynku; dopuszcza się zgłoszenia
budynków poprzednio nagrodzonych nie
częściej niż raz na 10 lat.
Do konkursu w kategorii budynek jednorodzinny dopuszcza się zgłoszenia nie częś-

organizuje kurs

„Kierowników
placówek wypoczynku”
W programie:

Planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku,
Organizacja pracy,
Współpraca z kadrą i prowadzenie dokumentacji w placówce wypoczynku,
Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników.

Czas trwania: 10 godz. lekcyjnych
Kryteria naboru:

Do uczestnictwa w kursie przyjmowani są:
nauczyciele, czynni instruktorzy harcerstwa
od stopnia podharcmistrza włącznie lub inne
osoby, posiadające co najmniej trzyletni staż
pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

Zapis do dnia: 28.05.2008 r.
Planowany termin realizacji kursu:
4.06 –5.06.2008 r. godz. 16.00 – 19.45
Informacje:
Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie,
ul. 30 Stycznia 1, tel. 058 532-13-97
fax: 058 777-62-86,
e-mail: ced-kursy@wp.pl

Ładny dom, balkon, elewacja, otoczenie

ciej jak raz na 5 lat posesji poprzednio nagrodzonych. Uczestnik konkursu może być
nagrodzony tylko w jednej kategorii.
Miejsca konkursowe oceni komisja powołana przez prezydenta miasta. Przeprowadzenie konkursu planowane jest w lipcu
br. O terminie przeglądu uczestnicy zostaną
powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. Za
zajęcie trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach przyznane zostaną nagrody pieniężne.
Zgłoszenia do udziału w konkursie
może dokonać każdy mieszkaniec miasta.
Zgłoszenia są przyjmowane w Wydziale
Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego
w Tczewie, pl. Piłsudskiego 1, II piętro,
pok. 42-43, tel. 531-38-43.

Nagrody

• Dla budynków wielomieszkaniowych:
- za otoczenie : I miejsce - 900 zł,
II miejsce - 700 zł, III miejsce - 500 zł
- za najładniejszy balkon: I miejsce - 400
zł, II miejsce - 300 zł, III miejsce - 200 zł
• Dla budynków wielomieszkaniowych:
- za otoczenie : I miejsce - 900 zł,
II miejsce - 700 zł, III miejsce - 500 zł
- za najładniejszy balkon: I miejsce - 400
zł, II miejsce - 300 zł, III miejsce - 200 zł
- za najlepiej utrzymaną elewację budynku w obszarze rewitalizacji Starego Miasta: I miejsce 10 000 zł, II miejsce - 7 000 zł,
III miejsce - 5 000 zł.

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, położonych w Tczewie:
ulica

oznaczenie nieruchomości

pow.

ul. Stoczniowców 14

dz. 402/1, obr. 1, KW 34215
dz. 402/2, obr. 1, KW 5212

391 m
2486 m2

sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz byłych wieczystych użytkowników

ul. Robotnicza 16

dz. 165/2, obr. 1, KW 5920

526 m2

sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz wieczystych użytkowników

ul. Żeromskiego 22

dz. 629/2, obr. 9, KW 4546

601 m

,,

ul. Dokerów 20

dz. 631, obr. 1, KW 15660

1003 m2

,,

dz. 89, obr. 6, KW 5024

908 m2

,,

ul. Korczaka 31

dz. 553, obr. 6, KW 14271

274 m

2

,,

ul. Okrzei 10

dz. 374, obr. 8, KW 9966

255 m2

,,

dz. 605, obr. 13, KW 14937

569 m2

,,

ul. Nałkowskiej 14

dz. 52, obr. 13, KW 9908

500 m

,,

ul. Portowców 3

dz. 744, obr. 1, KW 15914

1003 m2

,,

ul. Wiślana 55

dz. 661, obr.1, KW 15685

916 m

,,

dz. 446, obr. 1, KW 5413
dz. 868/1, obr. 1, KW 18570

778 m
2201 m2

,,

dz. 317, obr. 1, KW 6289

714 m2

,,

dz. 500/18, obr. 9, KW 16854

111 m

ul. Jagiellońska 11

ul. Kossaka 44

ul. Nizinna 4
ul. Spółdzielcza 3
ul. Matejki
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uwagi

2

2

2

2

sprzedaż w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków
zagospodar. nieruchomości przyległej

Społeczeństwo
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Wróciły po trzech latach

Cztery pory roku znowu na kamienicy

Po trzech latach, dzięki staraniom Centrum Wystawienniczo-Regionalnego
Dolnej Wisły, na dach renesansowej kamienicy przy placu Hallera 8 wróciły figury
- alegorie Czterech Pór Roku. 28 kwietnia ustawione zostały kopie figur wykonane z żywicy epoksydowej, surowca odpornego na wpływ warunków atmosferycznych. Kopie wykonał p. Czesław Gajda, artysta rzeźbiarz z Gdyni.
Każda z figurek waży ok. 60 kg - aby
je dostarczyć na dach kamienicy potrzebna
była pomoc strażaków. Cztery pory roku „powędrowały” na dach za pomocą podnośnika.
Montaż figurek wywołał niemałą sensację wśród przechodniów. Niektórzy, widząc
podnośnik i strażaków, podejrzewali pożar
lub inną katastrofę, inni dopiero teraz zorientowali się, że czegoś na dachu brakowało,
jeszcze inni z radością witali powrót Czterech Pór Roku na swoje dawne miejsce.
Kamienica przy pl. Hallera 8 pochodzi
z początku XVII w. Cztery Pory Roku wieńczyły dach budynku prawdopodobnie już od
końca XIX w. Niestety, zniszczone pod wpływem warunków atmosferycznych oryginalne figury musiały zostać zdjęte. Były w tak
złym stanie, ze przeznaczono je do… spalenia. W latach 80. dzięki Romanowi Klimowi, nieżyjącemu już dyrektorowi Muzeum
Wisły, ocalono je i przekazano do Central-

nego Muzeum Morskiego. Miejsce zniszczonych figur zajęły nowe, które można
obecnie oglądać w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły. Wykonane
są z drewna i zrekonstruowane przez artystów plastyków z Gdyni: Marię Fietkiewicz
(malarka) oraz Pawła Fietkiewicza (rzeźbiarz). Do pracowni trafiły spękane, ze
zniszczoną polichromią, z licznymi ubytkami wywołanymi działaniem grzybów i bakterii. Prace renowacyjne polegały na wymianie zbutwiałych elementów, naprawie
klejeń, flekowaniu spękań, szpachlowaniu
drobniejszych uszkodzeń powierzchni, zabezpieczeniu środkami grzybo- i bakteriobójczymi oraz na odtworzeniu polichromii.
To na podstawie tych zrekonstruowanych replik p. Czesław Gajda wykonał kolejne figury, tym razem z żywicy, które dzisiaj można podziwiać na dachu kamienicy.
M.M.

Już w czerwcu budynek będzie udostępniony zwiedzającym

Wiecha na „poniatówce”

Oryginalna „poniatówka”, przeniesiona z Czarlina, wznoszona jest na
dziedzińcu Centrum WystawienniczoRegionalnego Dolnej Wisły. 23 kwietnia
uroczyście zawieszono wiechę, a od
czerwca br. budowla ma służyć mieszkańcom i turystom.
„Poniatówka” została przekazana Centrum w darze przez państwa Czapiewskich
z Czarlina. Ciekawostką jest, że to rodzinny
dom głównej księgowej CWRDW - p. Ani
Rogosińskiej. Stojący w Czarlinie budynek
rozebrano, a następnie w elementach przeniesiono do Tczewa . Od kilku dni trwa jego
montaż na dziedzińcu CWRDW.
- To doskonałe miejsce, aby przede
wszystkim dzieci i młodzież, poznały z bliska budynek stanowiący element kociewskiego krajobrazu, zobaczyły jak wyglądało
wyposażenie domu, jakich sprzętów i mebli
używano - mówi Alicja Gajewska, dyrektor CWRDW. - Już od czerwca planujemy
udostępnienie „poniatówki” zwiedzającym.

Będą się tam odbywać żywe lekcje historii regionu. Zależy nam, aby nie było to
typowe muzeum - tylko do oglądania, ale
miejsce gdzie wszystkiego można dotknąć,
przekonać się jak działa.
Dyr Alicja Gajewska podziękowała
za otrzymany dar właścicielom budynku,
a prezydentowi Tczewa Zenonowi Odyi za
pomoc i dołożenie wszelkich starań, aby poniatówka stanęła przy CWRDW i mogła służyć innym. Podziękowania popłynęły także
do ekipy budowlanej sprawnie montującej
obiekt oraz Zakładu Usług Komunalnych
i jego dyrektora Mariana Kamińskiego, bez
których pomocy nie udałoby się doprowadzić do końca tego przedsięwzięcia. - „Poniatówka” znalazła się na terenie Centrum
dzięki współpracy wielu osób - powiedział
Zenon Odya, prezydent Tczewa. - Razem
można przecież więcej.
Pomysłodawcą budowy „poniatówek”
był Juliusz Poniatowski, przedwojenny minister rolnictwa. „Poniatówki” powstawały

Kultura

na ziemiach rządowych przeznaczonych
do parcelacji w ramach przedwojennej reformy rolnej.

Po zakończeniu budowy, w „poniatówce”
odbywać się będą lekcje historii regionalnej.
Fot. Stanisław Zaczyński
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24 maja na bulwarze

23-25 maja

Mistrzostwa Świata Strongwoman
Najsilniejsze kobiety świata będzie
można zobaczyć 24 maja na bulwarze
nad Wisłą w Tczewie podczas Mistrzostw
Świata Strongwoman. Wystąpią zawodniczki ze Szwecji, Finlandii, Wielkiej
Brytanii, Danii, Stanów Zjednoczonych,
Bułgarii, Niemiec oraz Polka - Aneta Florczyk znana m.in., z udziału w programie
„Gwiazdy tańczą na lodzie”. Impreza odbędzie się godz. 14.00-17.00.
Najsilniejsze kobiety świata zmierzą się
w następujących konkurencjach:
- yoke - zawodniczka z półprzysiadu
podnosi się ze specjalną konstrukcja
w kształcie ramy - unosi ją na swoich
barkach i przenosi na określony dystans
- spacer farmera - konkurencja polegająca
na pokonaniu w określonym czasie jak
najdłuższego dystansu z dwoma „walizkami”, z których każda waży ponad 100
kg
- wyciskanie belki - zadaniem zawodniczki jest uniesienie nad głowę belki leżącej
na ziemi
- zegar - zawodniczka podnosi ważącą
200 kg „wskazówkę” zegara i idzie z nią
po obwodzie koła
- axel - wyciskanie ważącego 70 kg gryfu
nad głowę
- rzut odważnikiem w górę - historyczna konkurencja, której początek dali

Hymn festiwalu

Aneta Florczyk podczas imprezy „Dzień
z Telewizją Gdańsk” na bulwarze nad Wisłą prezentuje uchwyt Herkulesa - sierpień 2007 r.

-

-

szkoccy drwale; polega na przerzuceniu
ważącego 12,5 kg odważnika przez zawieszoną na określonej wysokości poprzeczkę
martwy ciąg - zawodniczka podchodzi
do ważącej 180 kg sztangi, następnie
podnosi ją do pełnego wyprostu tułowia
i, na znak sędziego, opuszcza
uchwyt Herkulesa - zawodniczka stoi
z wyprostowanymi ramionami trzymając
w dłoniach stalową konstrukcję, na której umieszczony jest samochód.

Organizatorem imprezy jest Tczewskie
Towarzystwo Kulturalne BRAMA i Urząd
Miejski w Tczewie.

Tczew na Gdańskich Targach Turystycznych

Warto do nas przyjechać
Miasto Tczew zaprezentowało się na
XI Gdańskich Targach Turystycznych, które
odbyły się w dniach 10-12 kwietnia. To największe i najważniejsze spotkanie branży
turystycznej u progu sezonu turystycznego.
W imprezie wzięło udział ponad 500 firm.
Tczew zaprezentował swoja ofertę
w ramach Stowarzyszenia Euroregion Bałtyk. Biuro Promocji wyjaśniało przybyłym
gościom dlaczego warto przyjechać do
Tczewa i na Kociewie. Liczne materiały promocyjne z całego Tczewa zgromadzone na
naszym stoisku wzbudzały duże zainteresowanie gości. Wśród odwiedzających stoiska
zalazły się także osoby, które pochodziły
z okolic Tczewa i były zaciekawione obecnym wizerunkiem oraz atrakcjami, jakie miasto ma aktualnie do zaoferowania turystom.
Podczas tegorocznej edycji odwiedzający mieli okazję zapoznać się z wakacyjną
propozycją biur podróży. Regionalne i lo-

„Piosenka festiwalu
rodzinnego”
Że Wisła płynie od stuleci

Wiedzą nawet małe dzieci
A czy znacie śpiew radosny
Co powstaje na czas wiosny.

Ty z rodziną pięknie graj
Całe dobro z siebie daj
W Tczewie dziś muzyki raj. (Bis)

Tczewskie stoisko.
kalne organizacje turystyczne, regiony turystyczne i miasta Polski i zagranicy przedstawiły ofertę turystyki wyjazdowej. Można było
skosztować specjałów kulinarnych poszczególnych regionów, zobaczyć między innymi
pokazy tańca, występy folklorystyczne oraz
posłuchać muzyki i wziąć udział w licznych
konkursach.

83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1,
tel. 532-13-97, 531-69-50, fax: 777-62-86
organizuje kurs

dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku
dzieci i młodzieży (40 godz.)
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Piosenka festiwalowa jest młodsza od
samej imprezy. Powstała w 2001 r. – wówczas koncerty festiwalowe odbywały się
w wielkim namiocie cyrkowym na bulwarze
nad Wisłą. Słowa napisał Ludwik Kiedrowski, gdy… podczas przerwy w festiwalowych
koncertach wybrał się na spacer nad rzekę.
I tu pojawiło się natchnienie - „Wisła płynie
od stuleci, wiedzą nawet małe dzieci…”
– a dalej już słowa potoczyły się same.
Wówczas w Tczewie gościł Robert Janowski, piosenkarz, kompozytor, znany
m.in. z prowadzenia telewizyjnego programu
„Jaka to melodia”. Na prośbę dyrektora festiwalu ułożył muzykę do słów piosenki. Od tej
pory wykonywana jest na każdym festiwalu.
Niektóre zespoły przedstawiają nawet własne interpretacje utworu.

Ref.: Gdy na polach kwitnie maj

Centrum Edukacji Dorosłych
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tczewie

26.05.2008 -

Rodziny

Brzmi muzyka rodzin świata
Śpiewa babcia, mama, tata
Instrumenty wszelkie grają
Do zabawy przyzywają.
Ref.: Gdy na polach.....
Piękne nuty, dźwięczne słowa
Już melodia płynie nowa
Troskom, smutkom się nie dajmy
Razem wszyscy zaśpiewajmy.
Ref.: Gdy na polach......

13.06.2008 r.
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XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Rodzinnej FAMILIA - TCZEW

i młodzież na scenę
Program festiwalu:
PIĄTEK 23.05.08
● 13.00-16.00 - Koncert konkursowy
cz. I - 6 zespołów festiwalowych
oraz 3 grupy karaoke (sala widowiskowa Centrum Kultury i Sztuki,
ul. St. Wyszyńskiego 10)

Tak się zaczęło
12 zespołów zakwalifikowało się do
XI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Rodzinnej FAMILIA TCZEW. Siedem
zespołów przyjedzie z różnych zakątków kraju, pięć z zagranicy. Gościnnie
wystąpi znana już tczewskiej publiczności Rodzinna Kapela Bugajskich z Kęt
w woj. małopolskim. Obok zespołów rodzinnych, grupy reprezentujące szkoły
powiatu tczewskiego wystąpią w konkursie karaoke.
Organizatorem imprezy pozostaje Fundacja Domu Kultury, zaś współorganizatorem
po raz pierwszy jest Centrum Kultury i Sztuki
w Tczewie. Pomimo zmian wprowadzonych
w tym roku do regulaminu, pozostaje podstawowy wymóg - przynajmniej połowa
członków zespołu musi być ze sobą spokrewniona. Celem festiwalu jest niezmiennie integracja międzynarodowa poprzez rodzinne muzykowanie, propagowanie muzyki
różnych regionów Polski, Europy, świata,
promowanie wartości rodzinnych poprzez
muzykę i śpiew, promocja Tczewa.
Festiwal pozwala poznać kulturę wielu
regionów Polski, Europy. Repertuar występujących zespołów jest niezwykle różnorodny
i urozmaicony muzycznie. Na festiwalu prezentowano już muzykę średniowieczną,
staropolską, klasykę polskiej piosenki, piosenki biesiadne, a także muzykę poważną,
młodzieżową.
Zgodnie z wymogami regulaminu,
wszyscy wykonawcy wykonują minimum 2
utwory, z czego jeden z utworów musi być

Pomysł zorganizowania festiwalu zrodził się na początku lat 90-tych.
Wówczas na Muzyczne Spotkania Rodzinne do Lublina jeździła rodzina Alicji
i Henryka Kiedrowskich z Tczewa. Tamte
wyjazdy zainspirowały dzisiejszych organizatorów „Familii” – Fundację Domu
Kultury, do zorganizowania w Tczewie
czegoś podobnego, ale w innej formie. To
marzenie zrealizowało się w 1997 roku.
Bożenie Szczepańskiej i Ludwikowi Kiedrowskiemu zależało, aby był to konkurs
rodzinnych grup muzykujących, ale nie
stawiający uczestnikom żadnych ograniczeń jeśli chodzi o rodzaj wykonywanej
muzyki. Dlatego od początku obok muzyki ludowej pojawiały się nowoczesne
rockowe brzmienia, a także muzyka poważna.
Organizatorzy od razu założyli, że będzie to festiwal międzynarodowy, oparty
na udziale zespołów z miast partnerskich
Tczewa. W pierwszej edycji wzięło udział
8 zespołów, w tym 2 zagraniczne.
dziełem polskiego kompozytora lub, w przypadku piosenki, tekst lub muzyka polskiego
autora. Nie ogranicza się natomiast rodzaju
wykonywanej muzyki. Uczestników festiwalu oceniać będzie niezależne jury złożone
z ekspertów muzycznych i literackich z kraju
i z zagranicy.
Więcej informacji można znaleźć się
na stronie internetowej festiwalu: www.
familia.tczew.pl

Konkurs karaoke
Konkurs karaoke to nowość na festiwalu Familia. Jego celem jest integracja młodzieży szkół średnich powiatu
tczewskiego poprzez wspólny śpiew,
propagowanie popularnej muzyki Polski, Europy, świata, promowanie kultury muzycznej poprzez muzykę i śpiew,
wreszcie promocja miasta Tczewa i powiatu tczewskiego.
W konkursie wezmą udział soliści lub
grupy liczące nie więcej niż 4 wykonawców. Każda szkoła miała prawo wytypować
w wyniku wewnętrznych eliminacji 3 solistów
lub 3 grupy śpiewacze. Jak przystało na festiwal rodzinny, mile widziani są wykonawcy
ze sobą spokrewnieni. Wszyscy wykonawcy
zaprezentują minimum 1, maksimum 3 utwo-

ry, z czego przynajmniej jeden z utworów
musi być dziełem polskiego kompozytora
lub, w przypadku piosenki, tekst lub muzyka
polskiego autora. Czas występu nie może
przekroczyć 6 minut. Rodzaj wykonywanej
muzyki jest dowolny.
Wykonawców oceniać będzie profesjonalne jury złożone z ekspertów muzycznych
i literackich. Na najlepszych czekają nagrody.
Zwycięzca otrzyma Karaoke Grand Prix „Familia-Tczew 2008”. Przyznane zostaną także
I, II i III nagroda, wyróżnienia oraz nagrody
specjalne.
Organizatorem konkursu karaoke w ramach XI MFMR jest Fundacja Domu Kultury
w Tczewie, Starostwo Powiatowe w Tczewie
oraz Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

Kultura

● 17.00 - Rodzinny wernisaż plastyczny „Powrót Tczewa nad Wisłę
- Nadwiślańska Przystań” (Galeria
Centrum Kultury i Sztuki)
SOBOTA 24.05.08
● 10.00 - Otwarcie Festiwalu (występ laureata Grand Prix 2007)
● 10.15-13.00 - Koncert konkursowy
cz. II - 6 zespołów festiwalowych
oraz 4 grupy karaoke (sala widowiskowa Centrum Kultury i Sztuki)
● 13.00 - Ogłoszenie wyników konkursu na nagrodę publiczności
(CKiS)
● 16.00 - Ogłoszenie wyników konkursu karaoke (CKiS)
● 17.00-19.00 - Koncerty w Malborku, Starogardzie Gdańskim, Gniewie
● 17.00-19.00 - Koncert zespołów
festiwalowych na bulwarze nad
Wisłą

Zespoły rodzinne, które
wystąpią w festiwalu:
1. „Familia H.P.” (Rodzina Huduniów
i Piskorskich) z Owidza
2. „Rodzeństwo Lewiarz” z Łomży
3. Trio Rodzinne z Makówki
4. Kaszubski Zespół Folklorystyczny
„MORDAKI” z Parchowa
5. Teatr Kuźnia Bracka ze Starogardu
Gdańskiego
6. „The Lirium” - Łebień
7. Grupa muzyczna „Lev Hasharon”
z Izraela
8. Original Krohnenberg-Musikanten
z Niemiec
9. „Hemam” z Gorzowa Wielkopolskiego
10. Zespół „Ocztij dom” z Kurska
11. Vocal ensamble „Malinovij Zvon”
z Łotwy
12. Zespół „DACH” z Grodna
Gościnnie wystąpi - Rodzinna Kapela Bugajskich z Kęt
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OGŁOSZENIA
Prezydent Miasta Tczewa
ogłasza konkurs ofert
na przeprowadzenie badań
radiologicznych klatki piersiowej
Prezydent Miasta Tczewa, w ramach
realizacji programu profilaktyki zdrowotnej,
zaprasza do składania ofert w konkursie
na przeprowadzenie badań radiologicznych
klatki piersiowej dla mieszkańców miasta
Tczewa, w terminie od zawarcia umowy do
dnia 30 listopada 2008 r.
Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu
można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie, pl. Piłsudskiego 1, 83-110
Tczew, pok. nr 14-15 (pawilon).
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w Urzędzie Miejskim w Tczewie,
w terminie do 2 czerwca 2008 r. do godz.
10.00. Otwarcie ofert nastąpi 2 czerwca
o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Tczewie, sala nr 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 13 czerwca 2008 r. Termin
związania ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający zastrzega sobie prawo
do przesunięcia terminu składania ofert
oraz odwołania konkursu bez podania
przyczyny. Oferenci mają prawo składania
skarg i protestów dotyczących konkursu
ofert.
Prezydent Miasta Tczewa informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Tczewie (II piętro) został wywieszony
wykaz nieruchomości - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokali
mieszkalnych.

Gratulacje!

Czwarte miejsce w zawodach
i promocja jubileuszu

Drużyna powiatu tczewskiego wywalczyła IV miejsce na XII Mistrzostwach Polski
w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych, które odbyły się w Redzie w dniach
17-20 kwietnia br. Był to pierwszy występ
drużyny powiatu tczewskiego w takich mistrzostwach. Dotychczas zespół grał tylko
rekreacyjnie dla utrzymania sprawności
fizycznej.
Zespół wrócił nie tylko z IV miejscem,
ale zdobył również puchar za najlepszą promocję Tczewa i powiatu tczewskiego. 200
widokówek z panoramą oraz widokami miasta, które na własny koszt zakupił i rozdał
wszystkim uczestnikom mistrzostw Stanisław Akerman, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, zostało przez organizatorów zauważone. To świetna promocja

Tczewa przed zbliżającym się jubileuszem
750-lecia miasta, bowiem w mistrzostwach
uczestniczyło 31 zespołów z całej Polski.
Na każdej widokówce została umieszczona
okolicznościowa pieczątka z zaproszeniem
do Tczewa i informacją o zbliżającym się jubileusz . Można więc powiedzieć że drużyna, która pierwszy raz brała udział w takich
mistrzostwach nie tylko osiągnęła sukces
zdobywając IV miejsce, ale również zapromowała Tczew w całej Polsce.
Skład drużyny: Witold Sosnowski,
Włodzimierz Mroczkowski, Stanisław
Akerman, Marek Maj, Andrzej Wojewódka, Magdalena Olszewska, Joanna Machnicka, Magdalena Mazurkiewicz, Joanna
Szlicht, Małgorzata Napieralska.

Zygfryd Liban najlepszy wśród 60-latków

Tczewianie na maratonie w Dębnie
Jak co roku nie zabrakło tczewian na maratonie w partnerskim mieście Tczewa - Dębnie.
Maraton odbył się 13 kwietnia już po raz 35. Oprócz czołówki polskich biegaczy, którzy przybyli do Dębna m.in. aby uzyskać minima olimpijskie do Pekinu, w maratonie pobiegły rzesze
amatorów. Bieg ukończyło 713 osób. Nasi reprezentanci wypadli całkiem nieźle. Największy
sukces wśród tczewian odniósł Zygfryd Liban, który zwyciężył w kategorii wiekowej 60+.
Maratończycy pokonali trasę długości 42 km 195 m. Zwyciężył
Yurij Hychun (Ukraina) z czasem 2:10:59. Mistrzynią Polski w Maratonie została Monika Drybulska z czasem 2:33:42, a Mistrzem Polski
w Maratonie został Henryk Szost (WKS Grunwald Poznań) z czasem
2:11:59. W skład reprezentacji Tczewa weszli:
- Janusz Szamp - 47 miejsce w klasyfikacji generalnej, 1961 rocznik, kat. M-40 (40-49 lat, czas: 2:56:02, w kategorii M-40 - 17 miejsce;
- Zygfryd Liban - 140 miejsce w klasyfikacji generalnej, 1943 rocznik, kat. M-60+, czas: 3:13:02, w kategorii M-60+ - pierwsze miejsce;
- Rafał Orłowski - 167 miejsce w klasyfikacji generalnej, 1983
rocznik, kat. M-20 (18-29 lat), czas: 3:16:29, w kategorii M-20 - 19
miejsce;
- Antoni Sobolewski - 501 miejsce w klasyfikacji generalnej,
1951 rocznik, kat. M-50 (50-59 lat), czas: 3:58:35, w kategorii M-50
- 121 miejsce;
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- Kazimierz Kresimon - 684 miejsce
w klasyfikacji generalnej, 1950 rocznik, kat.
M-50 (50-59 lat), czas: 4:45:13, w kategorii
M-50 - 160 miejsce.

www.bip.tczew.pl

www. tczew.pl

IV Przegląd Twórczości Teatralnej

Festyn i kiermasz

Życie to teatr

Dzień
niepełnosprawnych

Orkiestra WTZ z Tczewa.

Taniec, teatr, moda, śpiew, a nawet walki rycerskie - to wszystko zaprezentowano
podczas IV Przeglądu Twórczości Teatralnej „Życie to teatr”. Miejscem prezentacji było
Centrum Kultury i Sztuki zaś organizatorem imprezy - Środowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie. Organizatorzy zaproponowali publiczności podróż w odległą przeszłość.
Scenografia, ale też część programu
imprezy nawiązywały do zbliżających się
obchodów 750-lecia nadania Tczewowi praw
miejskich. W loży zasiedli książę Sambor II
i jego żona Mechtylda. Uważnie obserwowali
popisy artystów nie szczędząc im braw. Podobnie entuzjastycznie reagowała publiczność. Scenę zamieniono w otoczony murami
obronnymi Tczew, a na niej … dla każdego
coś ciekawego. Obok młodzieży szkolnej
wystąpili artyści niepełnosprawni.
Jako pierwsza zaprezentowała się grupa wokalna Homeovox działająca przy I LO
im. M. Skłodowskiej-Curie. Śpiewającym
dziewczynom akompaniowała opiekunka
grupy - Agata Demidowicz. Duże poruszenie
wśród publiczności wywołały pokazy mody

- średniowiecznej oraz współczesnej. Stroje
prezentowali uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych. Wystąpili także
wychowankowie Szkoły Tańca Piotra Popielarczyka. Można było zobaczyć obrzęd pasowania na rycerza i walki rycerskie. Ponadto
swoje teatralne talenty prezentowali: uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych z Tczewa,
podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Ośrodka Adaptacyjnego ze Starogardu Gd. Wystąpili także przedstawiciele Środowiskowego Domu Samopomocy z Narków,
Klubu Samopomocy „Przyjazna Dłoń”, I LO
w Tczewie, Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy z Tczewa, Zespołu Szkół Katolickich z Tczewa, Środowiskowego Domu
Samopomocy z Tczewa.

Festyn z okazji Dnia Godności Osoby
Niepełnosprawnej połączony z kiermaszem
stał się już tradycją w Tczewie. Od kilku lat
imprezę organizuje tczewskie koło Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem
Umysłowym. Także w tym roku nie zabrakło
muzyki, tańca, konkursów i smakołyków, którymi częstowano przechodniów. Można było
tez kupić wyroby rękodzieła wykonane przez
podopiecznych domów pomocy społecznej,
warsztatów terapii zajęciowej. Publiczność
jak zwykle dopisała.
Festyn poprowadził Ludwik Kiedrowski. Szczególną atrakcją był występ zespołu
„Dzikie pola” z Krakowa, który zagrał największe przeboje muzyki biesiadnej polskiej,
cygańskiej, ukraińskiej. Ponadto wystąpili
podopieczni Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Tczewie - Patrycja Gzella,
oraz Jagoda Wróbel. Jak co roku na scenie zaprezentowała się orkiestra z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tczewie. Podopieczni WTZ
pod kierunkiem Barbary Bielińskiej, zagrali na
instrumentach Orfa pięć utworów. Paula Padykuła i Dawid Dziewiątkowski ze Studia Tańca
Piotra Popielarczyka zaprezentowali mistrzowskie wykonanie tańców towarzyskich. Śpiewała Joanna Lewandowska, laureatka programu
„Szansa na sukces”. Na scenie wystąpiły także
zespół ze Stowarzyszenia na Rzecz Młodzieży
Tczewskiej „Opanuj się”, a także grupa Wiecznie Młodzi - zespół działający pod skrzydłami
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, który
w tym roku obchodzi piąte urodziny. Wystąpił
także Chór Dziecięcy Biedronki oraz uczniowie
Zespołu Szkół Katolickich - Sandra Schreiber
(piosenki angielskie) oraz Karol Giełdon (akordeon), a także uczniowie SSP nr 2.

Tczewscy saperzy niepokonani

Wygrali po raz czwarty
Już po raz czwarty pierwsze miejsce
w Centralnych Zawodach Użyteczno-Bojowych Drużyn Rozpoznania Inżynieryjnego
zajęła drużyna rozpoznania inżynieryjnego
z 16 Batalionu Saperów z Tczewa. Zawody,
nad którymi patronat objął Dowódca Wojsk
Lądowych, odbyły się w dniach 7-11 kwietnia br.
Zwycięska drużyna reprezentowała 16
Pomorską Dywizję Zmechanizowaną. Na jej
czele stał st. plut. Marek Jankowski, który
wraz ze swoją drużyną w składzie: st. szer.
Ryszard Hildebrandt, szer. Damian Francikowski, szer. Marcin Ginter, szer. Karol Kożuch, szer. Mateusz Gramatowski, szer. Piotr
Janczyk, udowodnił, że nie ma lepszych.
Najlepsza drużyna zdobyła Puchar Szefa
Wojsk Inżynieryjnych, a jednostka wojskowa
otrzymała List Gratulacyjny.
Zawody
przebiegały
dwuetapowo.
Pierwszego dnia zawodnicy rozpoznawali

zaminowane drogi, mosty i przeszkody wodne, natomiast dzień drugi pod znakiem konkurencji ogólnowojskowych, na które składały się m. in.: bieg na 3000 m, rzut granatem,
pływanie łodzią. Uczestnicy musieli także
z zawiązanymi oczami rozłożyć i złożyć karabinek, nawiązać łączność oraz wykazać
się umiejętnością określenia współrzędnych
geograficznych potrzebnych do pokonania
kolejnego odcinka trasy. Cała pętla, którą
musieli pokonać, wynosiła około 15 km.
Zwycięstwo po raz czwarty z rzędu to sytuacja bezprecedensowa. Drużyna z Tczewa
(składająca się z żołnierzy zasadniczej służby wojskowej) w pokonanym polu zostawiła
m.in.: zawodową drużynę z 5 pułku inżynieryjnego ze Szczecina oraz drużyny m.in.
z Brzegu i Kazunia.
por. Kamil Stolarski
st. sierż. Bogusław Szczurowski

Społeczeństwo

Zwycięska drużyna z Tczewa
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INTEGR@CJANIN

dodatek informacyjny „Panoramy Miasta” dotyczący
sytuacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Internet
dla niepełnosprawnych

ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ W TCZEWIE
Handlowa Spółdzielnia Inwalidów
ul. Sobieskiego 1, 83-110 Tczew
tel.058 531 50 60 fax. 058 531 40 65

”AKU” Sp. z o.o.
ul. Gdańska 33, 83-110 Tczew
tel. 058 777 32 58

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe| „PERRY” Sp.z o.o.
ul. Dworcowa 3, 83-132 MORZESZCZYN
pow. Tczew gm. Morzeszczyn
tel. 058 536 27 96, 058 536 29 44 do 46,
fax. 058 536 27 96

Przedsiębiorstwo „NAN”Andrzej Nelson
Irena Nelson Spółka Jawna
ul. Czyżykowska 115 B, 83-110 Tczew
tel. 058 532 12 08 , 058 530 05 61

Stanowisko pracy niepełnosprawnego pracownika
Stanowisko pracy niepełnosprawnego
pracownika musi spełniać podobnie jak
każde inne stanowisko następujące warunki:
• nie może zmuszać pracownika do niefizjologicznych, długotrwałych pozycji
wymuszonych,
• nie może przeciążać układu statyczno-dynamicznego,
• nie może wymagać stałego napięcia
mięśniowego,
• nie może powodować z innych przyczyn nadmiernego wydatku energetycznego,
• nie może zmuszać do długotrwałej
i jednostajnej koncentracji psychologicznej.
Szczegółowe wymagania dotyczące
pomieszczeń pracy przy zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych
przepisów BHP.

Wielka baza organizacji ngo.pl

Zasady zarobkowania rencistów otrzymujących rentę
z tytułu niezdolności do pracy
Przy zarobku nie przekraczającym 70
proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego nie ma zawieszenia renty (od
1 marca 2008 do 31 maja 2008) kwota
graniczna wynosi 2029,90 zł.
Jeżeli osoba przekroczy powyższą
kwotę, ale zarobi nie więcej niż 130 proc.
przeciętnego wynagrodzenia (od 1 marca
2008 do 31 maja 2008) kwota ta wynosi
3769,80 zł.
Kwota bazowa od 1 marca 2007 r. wynosi 2059,92 zł.
Przy dalszym przekroczeniu świadczenie podlega całkowitemu zawieszeniu
(przychód przekraczający 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Aktualne wskaźniki gospodarcze
i stawki świadczeń ZUS
Stan na: 01.03.2008
Wskaźniki

Kwoty

Minimalne wynagrodzenie
od 1 stycznia 2008 r.

1126

Zasady zarobkowania rencistów
otrzymujących rentę socjalną

Przeciętne wynagrodzenie
w IV kwartale 2007 r.

2899,83

Dodatek pielęgnacyjny

153,19

Przepisy ustawy z 27 czerwca 2003 r.
(Dz.U.03.135.1268) o rencie socjalnej nie
formułują wprost zakazu zatrudniania lub
świadczenia pracy na podstawie umowy
cywilnoprawnej czy też osiągania przychodów z innych źródeł przez osobę uprawnioną do renty.
Otrzymywanie renty w pełnej
kwocie zależne jest od wysokości
uzyskanego w danym miesiącu
przychodu.
Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy, prawo
do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zainteresowany uzyskał
przychody w łącznej kwocie wyższej niż
30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ostatni kwartał kalendarzowy.
Kwota graniczna, po przekroczeniu
której renta socjalna (w kwocie 501,87 zł)
zostanie zawieszona, obowiązująca na
aktualny miesiąc (od 1 marca 2008 do 31
maja 2008) wynosi 870,00 zł.

Renta socjalna

534,48

Od dnia 1 marca 2008 r. do dnia
31 maja 2008 r. kwota przychodu
odpowiadająca 30 proc. przeciętnego miesięcznego za kwartał
kalendarzowy, po przekroczeniu której następuje zawieszenie renty socjalnej.

870,00

Kwota przychodu odpowiadająca
70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał
kalendarzowy, stosowana przy
zawieszaniu albo zmniejszaniu
emerytur i rent.
Od dnia 1 marca 2008 r. do dnia
31 maja 2008 r.

2029,90

Kwota przychodu odpowiadająca 130 proc. przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia za
kwartał kalendarzowy, stosowana przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent. Od dnia
1 marca 2008 r. do dnia 31 maja
2008 r.

3769,80
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Źródło informacji: strona internetowa ZUS

Wokół nas

Jeśli szukacie pomocy czy informacji,
to pamiętajcie o istnieniu w sieci największej bazy organizacji i instytucji działających
w Polsce, w tym organizacji działających na
rzecz osób niepełnosprawnych i chorych. Internetowa baza danych pod adresem www.
bazy.ngo.pl będąca integralną częścią portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl
jest kopalnią wiedzy na temat ponad 68 tysięcy organizacji oraz instytucji. Bazą opiekuje się Stowarzyszenie Klon/Jawor we współpracy z innymi organizacjami. W ten sposób
osoby indywidualne, sponsorzy, instytucje
publiczne oraz organizacje pozarządowe
mają szansę uzyskać wiedzę o istnieniu danej organizacji, a także informacje o jej danych adresowych oraz zakresie działania.
Baza ułożona jest według następujących haseł:
• Organizacje pozarządowe,
• Baza projektów
• Wydawców
• Funduszy zagranicznych
• Projektów finansowanych przez UE
• Niepełnosprawnych, chorych, uzależnianych
• Pomocy społecznej
• Oświata i wychowanie
• Seniorzy
• Administracja centralna i samorządowa
W bazie danych najbardziej nas będą
interesować następujące odnośniki:
• Powiatowe i wojewódzkie zespoły
ds. orzekania o niepełnosprawności
• Pełnomocnicy ds. osób niepełnosprawnych
• Odziały PFRON
• Wojewódzkie Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
• Hospicja
• Środowiskowe Domy Pomocy Społecznej
• Warsztaty Terapii Zajęciowej
• Zakłady Aktywności Zawodowej
Do pomagania osobom niepełnosprawnym, chorym i uzależnionym, jak się okazuje, zostało powołanych ponad 5 tys. organizacji pozarządowych. Atutem wielkiej bazy
dostępnej także w serwisie: www.pomocspoleczna.ngo.pl jest bardzo sprawna i prosta
w użytkowaniu wyszukiwarka, która pozwala
przeszukiwać cały zasób bazy po nazwie,
województwie, rodzaju niepełnosprawności,
nazwie choroby, typie działalności i rodzaju oferowanych usług. Wielka baza portalu
organizacji pozarządowych jest miejscem
ogólnodostępnym, bezpłatnym i stale aktualizowanym. Jest to baza aktywna, żywa
i dostarczająca wielu cennych informacji.
W sprawie baz danych można zadawać
pytania pod nr infolinii 0-800-646-719 lub
pod e-mailem:info@ngo.pl
Źródło: ulotka wydana przez portal organizacji pozarządowych www.bazy.ngo.pl
Beata Włoch
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OGŁOSZENIE

Z działalności posła Jana Kulasa

XIV posiedzenie Sejmu RP
23-25 kwietnia 2008 roku
XIV posiedzenie Sejmu przebiegało w spokojnej i rzeczowej
atmosferze. Posłowie PO spotkali się z p. Barbarą Kudrycką, Ministrem Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Poseł Jan Kulas kilkakrotnie zabierał głos w debatach poselskich. Złożył też oświadczenie o Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża, mających
zasługi dla „Solidarności” i demokracji.
Posłowie odbyli pierwsze czytanie zmiany ustawy o opłatach
abonamentowych. Zapoznali się z projektem ustawy o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego. Sejm wysłuchał
w ramach „Informacji bieżących Rządu” wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka, który omówił realizację Programu Operacyjnego „Innowacyjna
Gospodarka”. Posłowie zapoznali się też z informacją rządu dotyczącą udziału Polski w pracach Unii Europejskiej w drugim półroczu 2007. Sejm przeprowadził debatę nad Informacją
o stanie lasów w roku 2006 oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości”.
Ożywioną dyskusję wywołało Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa w 2006 roku.
Okazało się, że ówczesny rząd zrealizował Program prywatyzacji na poziomie zaledwie... 11
procent zaplanowanych przychodów. Ustawa budżetowa na 2006 rok zakładała uzyskanie
przychodów z prywatyzacji w kwocie 5,5 mld zł.
Podczas XIV posiedzenia Sejmu uchwalono nowelizację następujących ustaw: 1. Prawo lotnicze, 2. O Specjalnych Strefach Ekonomicznych, 3. O podatku dochodowym od
osób fizycznych, 4. O zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i niektórych innych ustaw, 5.
O Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 6. O Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina
w Warszawie, 7. O Kodeksie Spółek Handlowych, 8. O postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 9. O komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.
Sejm uchwalił także kompleksową ustawę o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. To bardzo ważne, bowiem zaległości naszego kraju pod względem wskaźnika
innowacyjności wynoszą blisko 20 lat. Sejm przyjął ustawę o uczestnictwie pracowników
w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia spółek. Sejm też uchwalił ustawę
o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem RP a Rządem Republiki Słowenii. Sejm również podjął ustawę o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi.
Posłowie w głosowaniu zatwierdzili informację rządu o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2007 roku, podczas prezydencji portugalskiej.
Na spotkaniu w Klubie Parlamentarnym PO Minister B. Kudrycka mówiła o nieuchronności
zmian w sferze nauki i szkolnictwa wyższego. Zaprezentowała „Projekt założeń reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego”. Zmiany te powinny podnieść jakość kształcenia i przybliżyć
nasz kraj do rzeczywistej realizacji ideału społeczeństwa wiedzy i gospodarki wiedzy.
Poseł J. Kulas zabrał głos w debacie nad ustawą Prawo lotnicze. Podał dobry przykład
funkcjonowania Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, w którym większość udziałów
ma samorząd Województwa Pomorskiego. W dyskusji nad nowelizacją ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych sugerował zmiany sprzyjające powstawaniu firm o wysokim
stopniu innowacji. W dyskusji nad przyszłością szkolnictwa wyższego i nauki poseł J. Kulas
doradzał dialog społeczny i staranne konsultacje oraz pozyskiwanie sprzymierzeńców np.
wśród młodych pracowników naukowych. W debacie nad udziałem Polski w Unii Europejskiej
nasz poseł podkreślił zysk netto dla Polski za II półrocze 2007 w wysokości ponad 3 miliardy
euro. Poseł dopytywał także o otwartość rynku pracy dla Polaków we wszystkich państwach
unijnych. Przy Informacji o stanie mienia Skarbu Państwa poseł zwrócił uwagę, że niskie wykonanie planu prywatyzacji w 2006 roku odbyło się za szkodą dla dodatkowych dochodów dla
nauki, reprywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw!
W trakcie XIV posiedzenia Sejmu poseł J. Kulas złożył oświadczenie upamiętniające dorobek Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża (WZZ), w związku z 30-tą rocznicą ich
powstania (29.04.1978, Gdańsk). Jednym z ich czołowych działaczy był obecny Honorowy
Obywatel Miasta Tczewa, a dzisiaj także Marszałek Senatu, Bogdan Borusewicz. Działacze
WZZ na czele z Lechem Wałęsą przeprowadzili zwycięski strajk sierpniowy w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku.
Podczas XIV posiedzenia Sejmu RP poseł J. Kulas konsultował z innymi posłami pomorskimi kwestię obniżenia opłat za korzystanie z autostrady A-1. Stało się to niezbędną koniecznością w związku z rozpoczętym remontem drogi krajowej nr 1, począwszy od 1 kwietnia br.
Remont „jedynki” na odcinkach Pruszcz Gdański - Pszczółki (Zadanie I) i Miłobądz - Tczew
(Zadanie II) potrwa co najmniej do połowy 2009 roku. Ostateczny termin uwarunkowany jest
terminem przetargu. Warto dodać, że wcześniej konsultacje w kwestii obniżenia stawek za
korzystanie z autostrady A-1 dotyczyły rozmów z ministrem infrastruktury Cezarym Grabarczykiem oraz z koncesjonariuszem NDI.
Serdecznie zapraszam do odwiedzenia strony internetowej www.jankulas.pl
Biuro Poselskie
Posła Jana Kulasa

Wokół nas

Prezydent Miasta Tczewa
ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań Gminy
w zakresie:
1) Pomocy społecznej – w ramach konkursu będą dotowane przedsięwzięcia
związane z dystrybucją żywności dla
rodzin i osób ubogich lub osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Planowana kwota na realizację zadań
objętych konkursem na 2008 r. wynosi:
10.000,00 zł.
Na realizację zadań objętych konkursem Gmina Miejska Tczew przeznaczyła w 2007 r. 23.000 zł., oraz w 2008 r.
35.000,00 zł.
Zasady przyznawania dotacji, warunki
realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują
się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na
miejskiej stronie internetowej www.tczew.pl
oraz w Urzędzie Miasta Tczewa w Wydziale
Spraw Społecznych pok. 14-15 (pawilon
biurowy).
•
•

Termin realizacji zadań: 2008 rok
Termin składania ofert ustala się na
2 czerwca 2008 r. do godziny 15.30
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie, plac Piłsudskiego 1,
w zaklejonej kopercie opisanej – otwarty
konkurs ofert w zakresie „Pomocy społecznej”.
Podmioty, które składają oferty na więcej
niż jedno zadanie, powinny złożyć każdą
ofertę w odrębnej kopercie.

•

Otwarcie ofert nastąpi dnia 4 czerwca
2008 r. o godz. 14.00
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 60 dni od daty otwarcia ofert.

•
•

•

•

Informacja o wyborze najlepszych ofert
zostanie umieszczona w „Panoramie
Miasta” na miejskiej stronie internetowej
www.tczew.pl , w BIP oraz wywieszona
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Tczewie.
Organizator konkursu zastrzega sobie
możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie
do posiadanych środków w przypadku,
gdy suma dofinansowania pozytywnie
ocenionych ofert przekracza wysokość
środków przeznaczonych na dotację
zadania. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji
w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi
ofertami. Poszczególnym podmiotom
może być przyznana więcej niż jedna
dotacja.
Szczegółowych informacji na temat
konkursu udziela Wydział Spraw Społecznych pok. 14 – 15 (pawilon biurowy) tel. (058) 775-93-82.
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„Pory roku w piosence”
– przegląd piosenki ekologicznej dla przedszkolaków
Obchody Dnia Ziemi w przedszkolach naszego miasta odbyły się już 9 kwietnia. Przedszkole
„Chatka Puchatka” we współpracy z Pracownią
Edukacji Ekologicznej zorganizowało przegląd piosenki ekologicznej. Młodzi artyści zaprezentowali
zaskakująco wysoki poziom artystyczny swoich występów. Przepiękne stroje, imponująca dekoracja
oraz przygotowanie dzieci do występów zaskoczyły
widzów. Teksty utworów śpiewanych i tańczonych
przez dzieci związane były z pięknem zmieniającej
się przyrody oraz troską człowieka o środowisko
naturalne. W imprezie tej wzięły udział dzieci z 8
tczewskich przedszkoli.

Przedstawiamy pracę nagrodzoną w VIII edycji konkursu literacko-przyrodniczego pt. „Z ekologią za pan
brat”. I miejsce w kategorii gimnazjum – praca autorstwa Joanny Dettlaff z Gimnazjum nr 2 z kl. III h.

„Brzydkie a piękne, czyli pochwała chwastów”
W świecie przyrody żyje wiele gatunków chwastów. Ludzie uważają, że chwasty,
czyli ja, moja rodzina oraz przyjaciele jesteśmy największymi szkodnikami. Tak naprawdę nie jesteśmy wcale tacy źli.
Ja, czyli Mniszek Lekarski zwany pospolicie przez człowieka mleczem albo dmuchawcem, jestem uważany za coś złego.
Nie zgadzam się z ich zdaniem! Sądzą tak,
ponieważ jestem rośliną wiatropylną i bardzo
szybko się rozprzestrzeniam. Jednak powinni wiedzieć, że moje korzenie i ziele są jadalne oraz lecznicze. Opowiem wam historię,
która miała miejsce jakiś czas temu.
Pewnego letniego dnia, kiedy byłem na
wsi u mojej kuzynki Pokrzywy Zwyczajnej,
obudził mnie przepiękny duet przepiórki
z wróblem, które cudownie śpiewały mi nad
uchem. Pokrzywa postanowiła, że oprowadzi mnie po swoim maleńkim, a zarazem
pięknym królestwie.
Na początku odwiedziliśmy jej najlepszą przyjaciółkę Babkę Zwyczajną, zwaną
inaczej Babką Wielką lub Babką Szeroką.
Ma ten sam problem, co wszystkie chwasty,
bez wyjątku. Ludzie chcą, żeby jej najbliższa przyjaciółka przestała istnieć. Jeśli chcą
to zrobić, powinni o niej wiedzieć, że ma też
te dobre strony. Dowiedziałem się, że jej liście moją swoje zastosowanie w zielarstwie
oraz są również bogate w witaminę: A, C i K.
Jest ona chwastem jadalnym, świeże liście
dodawane są do sałatek. O czym pewnie
nie wie żadna pani kucharka. Powiedziała mi też o tym, że ludzie w starożytności
stosowali ją w przypadku ukąszenia przez
węża lub skorpiona, a w medycynie ludowej, kiedy nie było lekarstw, świeże liście
przykładano na niewielkie rany, ukąszenia
owadów, a napar służył do przemywania
trudno gojących się ran. W Chinach jest
znana od 3000 lat.
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Następnie odwiedziliśmy naszego wspólnego kolegę, który nazywa się Perz Pospolity.
Powiedziałem jej o mojej przygodzie związanej właśnie z nim. Otóż, kiedy byłem jeszcze
malutkim mleczem, nasze rodziny strasznie
się nienawidziły, lecz ja o tym nie wiedziałem
i chciałem się po prostu z kimś zaprzyjaźnić.
Spotkaliśmy się na polanie, przed wschodem
słońca, a było to wiosną, kiedy przyroda rodziła się do życia. Na początku myślałem, że
to zwykły chwast, jednak szybko się przekonałem, iż nie miałem racji. Zaczęliśmy z sobą
rozmawiać, najpierw o byle czym. Potem obaj
doszliśmy do wniosku, że rozmowa o takich
błahych rzeczach nie ma w ogóle sensu,
więc postanowiliśmy zmienić temat na nieco
bardziej interesujący nas dwóch. Tak sobie
rozprawialiśmy o zbliżającym się lecie. Rozmawialiśmy o pięknym powitaniu lata, które
mieliśmy przeżyć po raz pierwszy w swoim życiu. O pięknie lata słyszeliśmy tylko z opowiadań rodziców i starszego rodzeństwa. Kiedy
tak sobie gawędziliśmy, straciliśmy poczucie
czasu i czym prędzej się rozeszliśmy, bo było
już dosyć ciemno. Nasza przyjaźń pozwoliła
połączyć dwie rodziny. Pokrzywa powiedziała
mi rzeczy, o których nie wiedziałem. Nie sądziłem, że ludzie chcą zniszczyć mojego i jej kolegę. Jeżeli chcą to robić, to muszą wiedzieć,
że Perz jest rośliną leczniczą, ma działanie
przeciwbakteryjne i przeciwgorączkowe. Największe zastosowanie ma w leczeniu chorób
przemiany materii. W dawnych czasach, kiedy mnie jeszcze nie było i na świecie panował
głód i ubóstwo, do mąki dodawano zmielone
kłącza perzu. Obecnie wiadomo, że ma on nie
tylko właściwości odżywcze, ale również korzystnie oddziałuje na zdrowie.
Po wizycie u kolegi odwiedziliśmy naszą
daleką rodzinę, czyli Fiołka Polnego, którego
masa ludzka uważa, że jest odpowiedzialny za zło panujące w świecie przyrody. A to
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nieprawda! Cała roślina jest surowcem zielarskim. Stosuje się go w leczeniu choroby
wieńcowej oraz w nadciśnieniu. Dawno temu
stosowany jako środek przeciwko trądzikowi
młodzieńczemu. Nie jest rośliną wymagającą, rośnie praktycznie wszędzie, w uprawach
rolnych postrzegany jest jako chwast.
Na koniec naszej wędrówki odwiedziliśmy popularną w całym kraju, kuzynkę pokrzywy Miotłę Zwyczajną, która lubi gleby
lekko wilgotne. Bardzo często pojawia się
w lasach dżdżystych. Wiecha w dotyku robi
wrażenie szorstkiej, a nawet ostrej, za to
właśnie nie lubią jej ludzie. Dlaczego trzeba
ją wyeliminować ze świata przyrody? Dlatego, że ma jedną wadę? W takim razie nikt
nie powinien żyć, gdyż każdy, bez wyjątku,
ma w sobie coś złego.
Moja kuzynka pokrzywa jest strasznie
skromna, więc to ja postanowiłem ją troszkę pochwalić. Otóż Pokrzywa Zwyczajna
jest bogata w witaminę C, K, B. Zawiera składniki mineralne, np. żelazo i wapń.
Jest stosowana w stanach zapalnych dróg
moczowych. Jest środkiem pomocniczym
w leczeniu cukrzycy, o czym powinni wiedzieć
ludzie, którzy cierpią na tę chorobę. Pokrzywa wpływa dodatnio na proces przemiany
materii. Liść pokrzywy służy do pielęgnacji
włosów, zwłaszcza przetłuszczających się.
Niech masa ludzka nazywa chwasty ziołami polnymi, ponieważ opisano dodatni wpływ
jej domieszki na wzrost upraw. Powszechnie
znana jest pozytywna rola roślinności w mieście. Mimo to są zwalczane najbardziej bujne
rośliny, a to dlatego, że wyrosły nieposiane.
W świecie, gdzie różnorodność gatunkowa jest
uważana za najwyższą wartość, nie powinno
dominować zubożenie. Człowiek powinien
spojrzeć na świat chwastów nie jak na wynik
zaniedbania, lecz jak na przejaw piękna, bogactwa i mądrości przyrody.
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Miejski Konkurs „Figura – czyli coś z niczego”
Kolejnym elementem obchodów Dnia
Ziemi w naszym mieście był konkurs dla
wszystkich placówek edukacyjnych z terenu
Tczewa. Kulminacyjnym punktem przygotowań było wystawienie do oceny efektów pracy przedstawicieli poszczególnych szkół.
Do konkursu przystąpiło 14 placówek
edukacyjnych:
• w kategorii szkół podstawowych - 7
(wszystkie)
• w kategorii szkół gimnazjalnych - 4
(wszystkie)
• w kategorii szkół ponadgimnazjalnych - 3
Konkurs polegał na:
1. Wykonaniu plastycznej formy przestrzennej („Figury”), której głównym materiałem były surowce wtórne.
2. Dokumentowaniu kolejnych etapów pracy (od gromadzenia materiałów aż do
efektu końcowego).
Komisja, kierując się regulaminem,
przeanalizowała wszystkie prace i ich dokumentację odwiedzając poszczególne szkoły
w dniach 22 i 25 kwietnia 2008 r.
Uczestnicy konkursu wykazali dużą pomysłowość, oryginalność, a także wiedzę
z zakresu ekologii. Uczniowie stosowali różnorodne surowce wtórne (makulatura, butelki
typu PET, nakrętki od butelek, kapsle, puszki
aluminiowe, plastik, folie, stare tkaniny etc.),
ciekawe plastycznie sposoby wykończenia
prac oraz pomysłowe rozwiązania techniczne. Większość prac została wyeksponowana
w ważnych i ogólnie dostępnych miejscach
szkoły.
Komisja konkursowa uznała, że cele
konkursu, jakim były:
– popularyzacja wiedzy ekologicznej,
– rozwijanie umiejętności planowania
własnej pracy,
– umożliwienie prezentacji pomysłów uczniowskich,
– popularyzacja idei Dnia Ziemi,
– doskonalenie umiejętności zespołowego
działania na rzecz środowiska lokalnego,
– wyrównywanie szans edukacyjnych,

Fragment imponującej „Figury”, jaką zastaliśmy w SP 10 w Tczewie

„Figura” wykonana przez uczniów Szkoły
Podstawowej nr 12 w Tczewie
–

oraz pokazanie sposobu patrzenia na
świat
zostały osiągnięte.
Kierując się regulaminem konkursu jury
przyznało punkty za:
a) pomysł, nawiązanie tematyki pracy do
Dnia Ziemi
b) estetykę wykonania oraz wartości plastyczne
c) trwałość wykonania (rozwiązania techniczne)
d) miejsce ekspozycji w szkole (dostępność dla osób przebywających w budynku)
e) jakość informacyjną i wkład pracy
w przygotowaną dokumentację
f) wykorzystanie surowców wtórnych
g) oddziaływanie edukacyjne na zespół
wykonawców (liczbę osób bezpośrednio
zaangażowanych w projekt).
Po przeanalizowaniu końcowej punktacji, komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:
◄ w kategorii - szkoły podstawowe:
I MIEJSCE - Szkoła Podstawowej nr 10
oraz Szkoła Podstawowej nr 12
II MIEJSCE - Szkoła Podstawowej nr 5
oraz Szkoła Podstawowej nr 7
III
MIEJSCE - Szkoła Podstawowej
nr 11 oraz Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2
IV MIEJSCE - Szkoła Podstawowa nr 8
◄ w kategorii gimnazja:
I MIEJSCE - Gimnazjum nr 1
II MIEJSCE - Gimnazjum nr 2
III MIEJSCE - Gimnazjum nr 3 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
◄ w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
I MIEJSCE - I Liceum Ogólnokształcące
w Tczewie
II MIEJSCE - Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie
III MIEJSCE - Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie
Dodatkową zachętą do dalszego zgłębiania wiedzy ekologicznej przez laureatów konkursów będą atrakcyjne nagrody
– pomoce dydaktyczne, wyjazdy na zajęcia
terenowe dla uczniów pracujących przy projekcie oraz nagrody książkowe.
Komisja gratuluje laureatom oraz składa
podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu.
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„ZIELONE ZAKUPY”
PROGRAM
EKOLOGICZNEJ
EDUKACJI
KONSUMENCKIEJ
Wzrost wytwarzanych dóbr konsumpcyjnych skutkuje zwiększoną ilością odpadów.
Nietrudno zauważyć jak rośnie góra śmieci
w postaci wszelkiego typu jednorazówek,
butelek bezzwrotnych czy toreb plastikowych. Następuje szybkie wypełnianie składowisk odpadów oraz zaśmiecanie środowiska przyrodniczego.
Wybierając opakowania zwrotne i wielokrotnego użytkowania możemy znacznie
zmniejszyć ilość odpadów, a zakupy będą
na pewno tańsze.
O ile możliwy jest wybór butelek zwrotnych, to więcej kłopotów sprawiają jednorazowe torby plastikowe, które zadomowiły się
w Polsce. Kolorowe reklamówki były swoistą
modą minionych lat, powodując jednocześnie negatywne skutki ekologiczne.
Można temu zapobiec używając do zakupów toreb płóciennych, bawełnianych lub
lnianych, które są znacznie trwalsze od toreb
plastikowych, a co najważniejsze po spełnieniu swoich funkcji użytkowych i wyrzuceniu
ich rozkład nie spowoduje negatywnych
skutków ekologicznych. Należy pamiętać,
że opakowania plastikowe rozkładają się
w środowisku naturalnym przez okres 300
do 500 lat.
Bardzo skuteczną metodą na kształtowanie pozytywnych nawyków ochrony środowiska jest edukacja ekologiczna z bezpośrednim zaangażowaniem społeczności
lokalnej w proekologiczne przedsięwzięcia
zapobiegające zaśmiecaniu otoczenia.
Takim przedsięwzięciem jest program
„Zielone Zakupy”, którego celem jest promocja zachowań konsumenckich zmierzających do unikania powstawania
odpadów, połączona z wprowadzeniem
płóciennych toreb na zakupy jako zamiennika uciążliwych dla środowiska toreb plastikowych.
Projekt skierowany jest do wszystkich
konsumentów korzystających z oferty sklepów na terenie miasta Tczewa.
Odbiorcami są zarówno dorośli mieszkańcy miasta, jak i młodzież szkolna bezpośrednio uczestnicząca w zajęciach edukacyjnych i czynnie realizująca cele programu.
Bądźmy odpowiedzialnymi konsumentami. Siatka ekologiczna niech będzie naszym
małym wkładem w ochronę środowiska.
Precz z jednorazówkami.
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W Tczewie żyli, w Tczewie byli...

Franciszek Fabich (1922-2004)
Bohater niniejszego tekstu urodził się
21 grudnia 1922 roku we wsi Bukowiec pod
Starogardem Gdańskim. Jego ojciec miał na
imię Bernard, zaś matka Apolonia. Już za
młodu związany był z Tczewem, gdyż w rok
po jego narodzinach rodzina przeniosła się
do miasta nad Wisłą. Tutaj ojciec Franciszka został kolejarzem. Syn zaś uczęszczał
do Szkoły Rzemieślniczej przy obecnej ulicy
Sobieskiego. Ukończył ją w 1938 roku. Uczył
się także gry na skrzypcach.
Lata II wojny światowej przyszło przeżyć
mu w niemieckich obozach mieszczących się
w Gniewie, Bydgoszczy i Szczecinie, gdzie
pracował w tamtejszej stoczni. Następnie
zatrudniono go przy budowie okopów wojsk
hitlerowskich w Belgii.
Podczas tych prac udało mu się przejść
na stronę aliancką. Szczęśliwy traf sprawił,
że dostał się do armii stacjonującej w Szkocji pod dowództwem generała Stanisława
Maczka. Nie zdążył już jednak wziąć udziału
w walkach na froncie.
Po wojnie wrócił w swoje rodzinne strony
na statku „Sobieski”. Zatrudnił się na stacji
kolejowej Zajączkowo Tczewskie. Początkowo był ślusarzem. Z biegiem czasu awan-

sował na maszynistę, jednakże wcześniej
musiał przejechać 60 tysięcy kilometrów
jako palacz. Następnie został dyspozytorem
tamtejszej parowozowni.
Karierę społecznika rozpoczął w 1954
roku. Wtedy to Związek Zawodowy Kolejarzy wystawił go jako kandydata w wyborach
do Rady Miasta Tczewa. Zostając radnym,
Franciszek Fabich dał się poznać jako niezwykły człowiek, któremu na sercu leżało
dobro miasta, małej ojczyzny.
W tamtym czasie wiele budynków było
jeszcze w stanie ruiny, do której doprowadziła wojna światowa. Dlatego też Fabich podjął
się inicjatywy założenia nowego tczewskiego osiedla, ochrzczonego mianem Kolejarz.
Jako budulec zostały wykorzystane cegły ze
starego dworca kolejowego oraz, co ciekawe, kawałki starych wagonów, między innymi
blachy, która posłużyła do budowy rynien.
Aż przed czterdzieści osiem lat, do 2002
roku był miejskim radnym. W 1982 roku przeszedł na emeryturę. Pod koniec swojego życia został uhonorowany medalem „Pro Domo
Trsoviensi” oraz honorowym obywatelstwem
miasta Tczewa. Co ciekawe nigdy nie zapisał
się do żadnego ugrupowania politycznego.

Jego celem była praca na rzecz najbliższych mu ludzi, nie
tylko rodziny, ale
również
sąsiadów,
znajomych itd.
W 1948 roku
wziął ślub z Gertrudą, a trzy lata później
urodziła ich pierwsza
córka o imieniu Maria, druga, ochrzczona jako Ewa, przyszła na świat w 1958 roku.
Jako człowiek był bardzo skromny. Zwykle pytany o swoje życie mówił: „Wolę coś
robić, niż opowiadać”. W pamięci tczewian
pozostał jako pomysłodawca i budowniczy
osiedla Kolejarz, które zwykle zwane jest
Fabichowem. Franciszek Fabich zmarł 31
marca 2004 roku. Po jego śmierci jego imię
otrzymała sala posiedzeń Rady Miasta.
Piotr Paluchowski
Na podstawie:
C. Glinkowski, Przywróćmy pamięć…, Tczew
2008.
P. Zieliński, Pan Franek – legenda grodu Sambora, Gazeta Tczewska, nr 48, 2007.

Rodzina Forsterów - w Tczewie przez kilka pokoleń…
Wspominając najznamienitszych tczewian nie można pominąć kilku z przedstawicieli rodu Forsterów. Od początku swojej bytności w mieście należeli do elity, która brała
udział w rządzeniu miastem. Ich protoplasta
przybył do Rzeczpospolitej w 1642 roku na
skutek prześladowań religijnych, jakich doznawali mieszkańcy Szkocji. W ojczyźnie
Adama Simona Forstera toczyła się wtedy
bratobójcza wojna domowa. Okrucieństwo,
jakiego doznawały niewinne ofiary przemocy
spowodowały sprzeciw Forstera, a w konsekwencji konieczność opuszczenia ojczyzny.
Nie bez przyczyny wybrał akurat nasz
kraj. Polska słynęła wtedy z powszechnej
tolerancji religijnej. Była jednym z niewielu
miejsc w Europie, w którym nie toczyły się
wojny religijne. Co więcej ze względu na
wielonarodowość jej mieszkańców przychylnie odnosiła się do przedstawicieli innych
nacji. Adam Simon Forster spodziewał się
wiec odnaleźć tu dla siebie spokojną ostoję. Osiedlenie się na Pomorzu miało oprócz
wielu zalet ekonomicznych także i tą, iż ze
względu na bliskość Gdańska był to region
najbardziej otwarty na nowoczesne prądy
kultury zachodnioeuropejskiej.
W 1667 roku Michał Wolff, jeden
z mieszczan tczewskich, postanowił sprzedać za sumę 1080 florenów* należącą do
niego kamienicę przy obecnej ulicy Mickiewicza 8. Dobra lokalizacja blisko rynku przyczyniła się zapewne do decyzji o kupnie jej
przez Adama Simona Forstera. Możliwość
kupienia jej za znaczną sumę świadczy
o niezłej kondycji finansowej jej kupca. W ten
sposób Szkot stał się mieszkańcem miasta
nad Wisłą i tego samego roku oficjalnie uzyskał godność mieszczanina.
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Na pewno nie była to przeciętna postać.
Szybko stał się szanowanym obywatelem,
ponieważ już trzy lata później został burmistrzem. Ożenił się z jedną z mieszczek.
Z tego związku narodził się syn Jerzy, który
od najmłodszych lat przechodził gruntowną
edukację. Rodzina nie szczędziła na ten cel
środków. Dzięki temu w 1690 roku ukończył
on Akademię Krakowską. Jak się później
okazało, był to decydujący okres w jego życiu. To wtedy zakupił samodzielnie kamienicę na rynku pod nr 17 oraz został oficjalnie
tczewskim mieszczaninem.
Ten rok obfitował jeszcze i w inne pamiętne wydarzenia. Otóż jego żona, pochodząca z bogatej rodziny kupieckiej
Galeskich, urodziła mu syna Jerzego Rajnholda. W 1702 roku Jerzy został burmistrzem.
W ten sposób kolejny z Forsterów sprawował rządy w Tczewie i miał znaczący wpływ
na dzieje miasta. Właściwy dobór małżeństw
spowodował, iż jego koligacje rodzinne sięgnęły najznamienitszych kupców i włodarzy
miasta.
Tymczasem dorastał kolejny przedstawiciel rodu. Podobnie jak przodkowie odebrał
gruntowne wykształcenie. Powoli piął się po
szczeblach kariery urzędnika miejskiego.
W wieku 37 lat był już notariuszem sądowym. Ponadto sprawował funkcję radcy
i sekretarza rady miejskiej uchodził za niezłą
partię. W 1726 roku zmarł pierwszy mąż jego
przyszłej żony. W omawianym okresie długie
pozostawanie w stanie wolnym przez wdowy
było bardzo niekorzystnie postrzegane. Jednocześnie Maria Galeska właścicielka dwóch
kamienic była dobrą partią dla urzędnika.
Małżeństwo zostało zawarte w 1727 roku,
a więc dokładnie po roku, który zwyczajowo

Historia

Kamienica przy pl. Hallera 4, należąca dawniej do rodziny Forsterów.
traktowany była jako czas żałoby. Rodzina
zamieszkała w domu nr 4 na rynku. W 1734
roku Jerzy Rajnhold został burmistrzem. Po
raz kolejny władza nad miastem spoczęła
w rękach rodu.
Podsumowując, już sam wpływ, jaki
udało się rodzinie Forsterów wywrzeć na
losy miasta oraz wieloletnie sprawowanie
w nim rządów uprawniają do pamięci o nich.
Jednak, jak się miało okazać, te dokonania
zostały przyćmione przez ich potomków.
W kolejnym numerze „Panoramy Miasta”
przedstawimy te postaci.
Michał Maryniak
*

floren – moneta złota o ciężarze 3.54 grama.
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Na bulwarze, basenie, w koszarach…

Dni Ziemi Tczewskiej 20-22 czerwca 2008 r.
Program:

13-20 czerwca 2008 – XIV Tczewski
Plener Plastyczny „Tczew miasto nad Wisłą”
20 czerwca 2008 godz. 17.00 – Wernisaż wystawy poplenerowej – Galeria CKiS
• Piątek 20 czerwca (bulwar nad Wisłą)
ŚWIĘTO MŁODZIEŻY
godz. 20.00 – koncert zespołu FISH
EMADE TWORZYWO
godz. 22.00 do 24.00 – koncert zespołu
VAVAMUFFIN
• Sobota 21 czerwca (bulwar nad Wisłą)
godz. 20.30 – support „Abba” (polskoczeski zespół grający utwory szwedzkiej
grupy ABBA)
godz. 22.00 do 24.00 – koncert zespołu
BAD BOYS BLUE
• Niedziela 22 czerwca 2008
godz. 16.00 – Koncert i promocja płyty
rodzimego zespołu GTC
godz. 18.00 – koncert zespołu BLUE
SOUND
godz. 20.00 – 22.00 – koncert Martyny
Jakubowicz z zespołem
21 czerwca (godz. 15-20) i 22 czerwca
(godz. 14-20) na bulwarze odbywać się będzie festyn, a podczas niego m.in.:
• Towarzystwo Miłośników Ziemi
Tczewskiej zaprasza do „Chaty myśliwskiej”. W programie, oprócz myśliwskiego bigosu i innych specjałów kulinarnych także: „Tczew słońcem malowany”
– wystawa i wręczenie dyplomów i nagród, występy przedszkolaków, występy
Chóru Klubu Seniora, wieczór sobótkowy
w tym wicie wianków, ognisko, gry, zabawy, konkursy.
• TTK „Brama” zaprasza do „Chaty
kociewskiej” – prezentacje kultury kociewskiej poprzez muzykę, taniec, śpiew, zabawy, kuchnię kociewską.
• Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do „Chaty literackiej” - ekspozycja wydawnictw i publikacji, wystawa i wręczenie
nagród za konkurs plastyczny
• Związek Harcerstwa Polskiego zaprasza na harcerski obóz dla dzieci – (wygrodzone miejsce z namiotami harcerskimi),
harcerskie gry i zabawy
• Aleja Twórców – kramiki wystawiennicze twórców ludowych, mini warsztaty
– rzeźbiarskie, garncarskie, hafciarskie, szydełkowe itp.

• Jarmark Staroci (zaprasza Grudziądzkie Towarzystwo Kolekcjonerów i Miłośników
Sztuki Dawnej)
• Osada Wikingów „Truso” .
Ponadto:
• I Jarmark Sambora
• Wesołe Miasteczko (17-22 czerwca)
• mała gastronomia
Więcej informacji: Centrum Kultury
i Sztuki, ul. Kard. Wyszyńskiego 10, tel.
058 531-07-07.
W sobotę 21 czerwca w godz. 10-15
– Drzwi Otwarte Koszar – wiele atrakcji na
terenie Jednostki Wojskowej.

Na sportowo
Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza:
(obiekty rekreacyjno-sportowe
przy ul. W. Polskiego)
– Siatkówka plażowa przez 2 doby bez
przerwy (od piątku 20.06 od godz. 18.00 do
niedzieli 22.06 do godz. 18.00)
Sobota 21.06
– godz. 10.00 – Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej – otwarcie sezonu
– godz. 10.00 – Turniej Tenisa Ziemnego
– DEBEL
– godz. 12.00 – Festyn z okazji otwarcia
basenu odkrytego
– Pokaz walk bokserskich
– Turniej Sportowo-Rekreacyjny przedstawicieli miast partnerskich
oraz spływ kajakowy : Malbork – Tczew
Więcej informacji: TCSiR, ul. W Polskiego 23, tel. 058 531-46-26.

W CWRDW

Ożyją
stare rzemiosła

Gmina Miejska Tczew oraz Centrum
Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły zapraszają na warsztaty rzemiosła
ludowego, realizowane w ramach projektu „Stare rzemiosła w tczewskich warsztatach sztuki ludowej”. Projekt uzyskał
dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Programu Rozwój Inicjatyw lokalnych.
Nadrzędnym celem warsztatów jest czynne propagowanie kultury ludowej Kociewia.
Projekt skierowany jest przede wszystkim do
dzieci i młodzieży, w tym osób z upośledzeniem umysłowym i fizycznym. Odbędą się
także warsztaty dla osób dorosłych oraz specjalne zajęcia pokazowe dla nauczycieli regionalistów. Uczestnicy uzyskają szansę kształtowania swojej wrażliwości artystycznej i rozwoju
zdolności manualnych, poznając jednocześnie
wzornictwo materialnego tła historii regionu
Kociewia. W przypadku osób z upośledzeniem
umysłowym i fizycznym zakłada się osiągnięcie celów terapeutycznych. Wszystkim uczestnikom warsztaty dają szansę na wzrost samooceny i osobiste dowartościowanie. Warsztaty
odbywać się będą w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły w Tczewie. Na
zakończenie projektu – w grudniu 2008 r. – zostanie zorganizowana konkursowa ekspozycja
prac wykonanych przez uczestników zajęć. Dla
laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe.
W ramach Projektu przeprowadzone
zostaną warsztaty z zakresu malarstwa na
szkle, plastyki obrzędowej oraz garncarstwa.
Poprowadzą je:
- malarstwo na szkle - Edmund Zieliński,
prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddział w Gdańsku
- garncarstwo - Józefa Tymińska, instruktor ceramiki, na co dzień instruktor
w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju
Osób Niepełnosprawnych w Tczewie,
- plastyka obrzędowa - Bożena Ronowska,
kociewska twórczyni ludowa zrzeszona
w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych.
Harmonogram zajęć warsztatowych
można otrzymać w CWRDW.
KONTAKT:
Barbara Abdułchalimow, tel.: 058 530 44 84
Kamila Gillmeister, tel: 058 530 44 85
CWRDW w Tczewie, ul. 30-go Stycznia 4.

W czerwcu - z kalendarza imprez
• 1.06. - Festyn sportowo-rekreacyjny
z okazji Dnia Dziecka, miejsce: plac przed
ODK. Śródmieście, organizator: ODK „Śródmieście”
• 1.06 - Dzień Dziecka, miejsce: Park
Miejski (za amfiteatrem), organizator: ZHP
• 1-7.06 - Spotkanie z bohaterami bajek
i baśni, miejsce i organizator: Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły
• 2-6.06 - VI Międzynarodowy Przegląd
Teatrów Wspaniałych, miejsce: Centrum Kul-

tury i Sztuki, organizator: Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy, Stowarzyszenie na
Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
• 7-8.06 - Wystawa makiet i kolejek elektrycznych, miejsce i organizator: CKiS
• 7.06 - VIII Powiatowy Dzień Rodziny
- festyn Św. Jadwigi, miejsce: Bulwar nad
Wisłą, organizator: Starostwo Powiatowe
w Tczewie, parafia pw. Podwyższenia Krzyża Św., Zespół Szkół Katolickich
• 13-15.06 - Kino pod Chmurką, miejsce:

bulwar nad Wisłą, organizator: Urząd Miejski
• 15.06 - piknik na Górkach, miejsce:
plac przy kościele, organizator; parafia pw.
Św. Franciszka z Asyżu
• 18.06 - Powiatowe Święto Młodzieży,
miejsce: bulwar nad Wisłą, szkoły tczewskie,
organizator: Starostwo Powiatowe, szkoły
ponadgimnazjalne powiatu tczewskiego
• 19.06-25.08 - „Tczew miastem kolejarzy”. Wystawa eksponatów związanych z kolejnictwem, miejsce i organizator: CWRDW

Panorama Miasta – Biuletyn Informacyjny Samorządu Miasta Tczewa
Rada Programowa: przewodniczący – Kazimierz Ickiewicz
członkowie – Zenon Drewa, Mirosław Pobłocki, Włodzimierz Mroczkowski, Grażyna Antczak,
Tomasz Jezierski, Gertruda Pierzynowska, Zyta Myszka, Ludwik Kiedrowski.
Redaktor naczelny – Małgorzata Mykowska.
Urząd Miejski Tczew, Biuro Promocji Miasta
77-59-322
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta,
ul. J. Dąbrowskiego 6,
531-35-50; 531-36-37
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